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Cíl 

• Cílem prezentace je představit možnosti formativních výjezdů 
studentů spojených s řadou vedlejších analýz a postupů jako 
určitý zisk v regionálních analýzách a následných prognózách.

• Prezentace terénních cvičení studentů VŠ AMBIS z let 2015-2019

• Využitelnost výstupů studentských analýz



Doposud vytvořená terénní cvičení
Tuzemská

• Slavonice I. A II. (Česko-rakouské 
pohraničí a zbytky Želené opony) 
2016 

• Broumovsko (Česko-polské pohraničí 
a baroko) 2017

• Třeboňsko (Česko-rakouské pohraničí 
a železná opona v CHKO) 2018

• Jeseníky (Česko-polské přeshraniční 
rozdíly) 2019

• Novohradské hory (Česko- rakouské 
pohraničí a hory) 2019

Zahraniční
• Slovinsko (vnitřní pohraničí a poznání 

Krasu) 2017
• Neziderské jezero (zbytky Železné 

opony a rozdíly v bilaterálním 
národním parku) 2018

• Kolumbie - region Cundinamarca
(bezpečnost turismu a jeho rozvoj) 
2018

• Zakarpatská Ukrajina (limity místního 
rozvoje území) 2019



Cíle formačních terénních cvičení 

• Provést účastníky cvičení neformálním způsobem vybranými 
krajinami a uvést je do sledování atributů regionálního rozvoje

• Najít rozdíly mezi územími v lidech, krajině i osídlení
• Přiblížit dějiny území a jeho genezi, pomoci najít cestu k pochopení
• Všímat si detailů, pozorovat a pamatovat si důležité
• Hledat vnitřní dojmy a pocity jak na subjekt území a místa působí
• Zaznamenat podstatné a významné, převést vše do map a textů
• Formovat účastníky na citlivé a všímavé pozorovatele regionů i lidí



Nástroje pro bližší poznání přelomových 
(přeshraničních) regionů během společné 
terénní práce
• I. poznání základu pro místní 

regionální práci – geneze, lidé
• II. Poznání cizího (sousedního) území 

s jeho rozdíly a lidmi
• III. Poznání kontrastu s naším 

(vedlejším) územím a jeho lidmi
• IV. Mapování charakteru obcí a 

krajiny v daném území s přesahem do 
jiného

• V. souhrn, prezentace průzkumu, 
mapové a textové výstupy, popis 
rozdílů a shod, popis odlišností a 
prognóza rozvoje



Zkoumání terénu je vždy jiné…
Savinjské Alpy, 
poutní místo Vambeřice, 
Botanický park Tena,
Zaniklá ves Romava, 
puzsta u Lange Lacke



Doprovodný program pro posílení pozornosti 
a vytěžení skrytých postřehů z míst
• Postřehová soutěž z názvů a pojmů pro 

potřebu udržení pozornosti – každý den 
večer

• Kresba mentální mapy významných míst 
navštívených v území

• Asociační test pro jednotlivce na vybavení 
si jak území působí

• Vytváření společné soudržné komunity, 
zejména k mapování

• Kontaktování a setkání se s místními 
stakeholdery

• Návštěva turistických cílů a zajímavostí
• Prezentace zakončená prognózou a 

definováním potřeb rozvoje území



Mapování v terénu 
- vyvrcholení
• Probíhá ve skupinách po 5-6 lidech 

a ve vybraných sektorech sledované 
krajiny

• Vymezeno katastrem, porosty a 
krajinnými liniemi

• Skupina fotí, měří, počítá, 
zaznamenává a tvoří textovou a 
mapovou část do připravené 
základní mapy

• Mapují se porosty a nebo vybavení 
obcí a zajímavosti

• Z mapování vzniká prezentace



Výstupy terénní práce
• Mapa se specifickými mapovými 

symboly a popisem bodů a 
terénních zajímavostí

• Mapa detailu porostů nebo 
významných míst v obcích

• Texty s popisem mapovacího 
místa – obce segmentu krajiny

• Prezentace z mapování a 
prognóza vývoje

• Fotodokumentace



Vedlejší výstup – např vyhodnocení asociačních testů nebo 
bezpečnostních dotazníků… Vnímání bezpečnostních hrozeb v destinaci Hodnocení relevance hrozby

ano velmi

(2)

spíše ano

(1)

spíše ne

(-1)
rozhodně ne (-2)

1. Hrozí povodně a záplavy? X

1. Hrozí požáry vzniklé přírodními vlivy? X

1. Hrozí bouřky, vichřice, větrné poryvy, přívalový déšť, krupobití?
X

1. Hrozí sněhové kalamity, námrazy, vznik ledových bariér?
X

1. Hrozí dlouhotrvající sucha? X

1. Hrozí extrémní vedra a vznik tepelných ostrovů?
X

1. Hrozí zemětřesení? X

1. Hrozí sesuvy půdy? X

1. Hrozí sopečné erupce? X

1. Hrozí epidemie? X

1. Je dopravní situace neklidná, nepřehledná a nebezpečná? (Stav dopravní 

infrastruktury, intenzita provozu, riziko dopravních havárií)

X

1. Je energetická síť nestabilní? (Podle frekvence výpadků.)
X

1. Je dodávka plynu a tepla nestabilní? (Podle frekvence výpadků.)
X

1. Je telekomunikační síť (telefon, internet) nestabilní? (Podle frekvence výpadků.)
X

1. Hrozí destrukce staveb (stavební fond je ve špatném stavu)?
X

1. Hrozí nedostatek pitné vody?  Nebo projevuje se už nedostatek pitné vody?

X

1. Jsou dodávky pitné vody nestabilní? (Podle frekvence výpadků.)
X

1. Je ovzduší ve špatném stavu? (Jsou velké emise škodlivých látek do ovzduší?)

X

1. Je pitná voda nekvalitní? (např. vodu z vodovodu nelze pít)
X

Červenec 2016 (15 studentů) Září 2016 (29 studentů)
1 Pořádek v lese 1 Krásná a upravená 

krajina
2 Kvalitní silnice

2-3
Malebné vesnice

3 Udržované sakrální 
památky

Přítomnost hranice

4-6

Obnovené a 
udržované vesnice

4 Technické konopí, 
konopná vesnice

Špatné turistické 
značení

5 Upravené soukromé 
lesy

Milý přístup lidí
6-7

Udržovaná poutní 
místa a kostely

7-8
Evropské rozvodí Čistota
Čistota 8 Kvalita cest

9-11

Upravená veřejná 
místa

9-10

Informační tabule

Udržovaná krajina Pomníčky a drobné 
sakrální stavby v 
krajině

Pohraniční linie a 
kameny 11-12

Milí lidé

12-13
Soukromé lesy Oplocené rybníky
Pravidelnost struktur 
krajiny



Metody tvorby mentálních map
• samotné zobrazení prostoru jedincem, ve kterém se projeví jeho 

vnímání obsahu mapy, prostorové umístění, orientace atd. 
(Drbohlav 1991) 

• samotné zobrazení prostoru jedincem, ve kterém se projeví jeho 
vnímání obsahu mapy, prostorové umístění, orientace atd. 
(Lynch 2004)

• „volná kresba“ podle paměti, kdy výsledná díla obsahují hlavní 
prvky, které si „mapovatel“ zapamatoval, tj. pomocí nichž si 
prostor vybavuje, jsou pro něj signifikantní nebo nějak důležité



Holistické nebo parciální

Př. Jeseník, 2018



Maříž – totéž území očima dvou 
rozdílných pozorovatelů



Komparace četnosti výskytu jevů 
v mentálních mapách měst Jesenicka
Četnost Jeseník Zlaté Hory Vidnava Javorník Žulová

100% náměstí
cukrárna

náměstí/parkoviště zámek
náměstí

kostel
náměstí/parkoviště

více než 90% radnice kostel most a řeka
více než 80% obchody na hl. ulici obchody na náměstí

škola/zámeček
kostel

více než 70% hotel Koruna
vodní tvrz

infocentrum
autobusové nádraží

schody a návrší

více než 60% katovna
(infocentrum)

paneláky
kostel

hřbitov
kašna
hasiči
COOP
křižovatka

radnice
autobusové nádraží

více než 50% lékárna kavárna u zámku
obchody v ulici 

k nádraží

samoobsluha



Metody tvorby asociačních analýz
• Hlubinná psychologie (Jung 2011)
• „Experiment profesora Rousse“ od Karla Čapka
• Metoda GUHA: metoda nalézání asociačních pravidel spojujících 

zároveň se vyskytující atributy a uplatňuje se v matematické logice a 
ve vyhledávačích (Hájek, Havránek, Chytil, 1983)



Analýzy percepční
percepce české a polské strany hranice

Percepce Česko Percepce Polsko
1. Broumovská skupina kostelů a 
Broumovký klášter

48x 1. Poutní místo Wamberzice 41x

2. Skály a skalni divadlo 38x 2. Lázně Kudowa Zdrój 34x
3. Hvězda 28x 3.-4. Rynek a radnice v Nowe Rudě 33x
4. Pamětihodnosti v Broumovském 
klášteře

25x 3.-4. Stolové hory 33x

5. Statky Broumovského typu 24x 5. Opuštěné a zchátralé domy a ulice 31x
6. Špatný stav památek 22x 6. Křížová cesta ve Wamberzicích 28x
7. Příroda a CHKO 19x 7. Zchátralé náměstí v Mieroszowě 21x
8.-9. Aleje a úzké cesty 15x 8. Chudoba 19x
8.-9. Turisté a turistika 15x
10. Nedostatek občanského vybavení a 
jeho špatná kvalita

14x



Analýzy komparativní
„step vs. jezero“ – Neziderské jezero

Pořadí Step Jezero

1. Prostor, rovina, 
pustina 8x Voda 7x

2. Louky (tráva, 
květiny) 7x Vítr a vlny 6x

3. Sucho 3x Ptáci 3x

Za skutečně pozoruhodnou je možné označit asociaci k tématu „jezero“ s odpovědí „Ladožské“.



Osobnostní rozdíly – Syněvyrské jezero

• Barvy, vítr, smutek z lásky…

• vs. 

• Samohonka, nepořádek…



Závěr
Na základě několikaleté zkušenosti s užíváním mentálních map a 
asociačních analýz a na základě několika stovek respondentů můžeme 
konstatovat, že jak mentální mapy, tak i asociační analýzy jsou 
zajímavým a dobře využitelným nástrojem, který může vhodně 
doplnit standardní metody regionálních analýz. 
☺ nový úhel pohledu na zkoumanou oblast 
☺ pomoc při formulování rozvojového potenciálu a rozvojových 
příležitostí
☺ jednoduché a finančně nenáročné
 zpracování dat od alespoň středně velkého vzorku respondentů



Děkujeme za pozornost a 
těšíme se na Vaše dotazy.

vladimira.silhankova@ambis.cz
mpondelicek@gmail.com

https://www.ambis.cz/vydavatelska-cinnost


