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Abstrakt: 

Mentální mapování a mentální mapa jsou koncepty, které historicky sehrávaly důležitou roli 

v plánování měst i jejich výzkumu. Lynch i Gould definují mentální mapy rozdílně, Gould 

chápe mentální mapu jako odraz prostorových preferencí. Lynch naopak rozumí mentální 

mapou samotné zobrazení prostoru jedincem, ve kterém se projeví jeho vnímání obsahu 

mapy, prostorové umístění, orientace atd. Pocitové mapy jsou podskupinou gouldovkého typu 

mentálních map, které umožňují občanům zaznamenávat emoční preference ohledně míst, ve 

kterých bydlí, či se v nich často pohybují. Nasazení pocitových map (PocitoveMapy.cz) 

v plánování měst a regionů vychází z myšlenky GeoParticipace, tedy 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. Výstupy z podobných „barometrů“ prostorových pocitů mohou hrát 

významnou roli v rozvoji města, pokud jsou jim ochotni naslouchat lidé, kteří o rozvoji města 

rozhodují. 

Abstract: 

Mental maps and mental mapping are concepts historically linked with urban planning and 

respective research. Ever since Kevin Lynch and Peter Gould started working with place 

perception and used mental maps to explore city visualisation and spatial preferences, 

participation has become an integral part of geographical research. Gould uses preferential 

emotional maps, while Lynch works with perceptional maps. Emotional maps are subgroup of 

Gould-style mental maps and allow citizens to mark their emotional preferences about places 

they live or commute often. Emotional maps are linked with the concept of GeoParticipation, 

that works with public participation in local decision making process. The results from these 
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tools can be used in further urban planning as a part of participatory planning support system 

(PPSS).  

 

Úvod 

Pocitové mapy lze chápat jako podskupinu 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, až 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 

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 

                                                      
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) 

5 Konkrétně kapitola 6 Mapování subjektivně vnímaného prostoru – mentální mapy 
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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 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“.  

 

Cíl a metody 

Hlavním cílem článku je představit metodu pocitových map a její využití v oblasti 

participativního plánování veřejných prostorů. Článek se opírá především o zkušenosti autorů 

s nasazením pocitových map ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst České republiky 

(NSZM) a o rešerši využití pocitových map v české prostředí a v zahraničním výzkumu. 

Cílem článku není podat podrobný popis všech možných metod zapojení občanů do 

rozhodování, ale soustředit se především na prostorové metody a zde nejvíce na fenomén 

pocitových map. 

 

Emoce v prostoru 

Emoce a geografický prostor jsou propojené pojmy, protože téměř každá lokalita dokáže 

vyvolat určité emoce (Mody et al. 2009) a místa mohou být chápána mimo jiné jako příjemná 

či nepříjemná, bezpečná či nebezpečná, nudná či zábavná (Korpela 2002). Emoce tedy silně 

ovlivňují, jak určité místo občané vnímají (Zadra a Clore 2011). Přestože se jedná o jednu ze 

základních složek lidské existence, tak jejich zobrazování na mapách či v prostorových datech 

bylo do nedávna velmi omezené (Griffin a Mcquoid 2012), protože kartografie se historicky 

zaobírá především mapováním prvků a jevů, které jsou měřitelné a viditelné (Wilson 2011). 

                                                      
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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Na druhou stranu kritičtí kartografové vždy připomínali, že prostor by se měl mapovat tak, jak 

jej lidé zažívají, a to tedy včetně subjektivních emocí (Pearce 2008). Autorky Griffinová a 

Mcquoidová (2012) rozlišují tři kategorie, pokud jde o emoce a mapy. Jedná se o (1) mapy 

emocí, (2) použití map pro sběr emocí, a (3) emoce při používání map. Pocitové mapy, tak jak 

jsou chápány v tomto článku, jsou kombinací prvních dvou kategorií. Mapy jsou využity pro 

sběr dat i pro jejich vizualizaci.  

Různí autoři (Reeve 2014; Russell 1980; Barrett 2006) popisují emoce na dvoudimenzionální 

ose – příjemné-nepříjemné, silné-slabé. Tento popis však nekoresponduje s geografickým 

chápáním prostoru a emocí v něm, kde geografové spíše pracují s emocemi jako se 

subjektivním vztahem mezi osobou a prostorem (Smith et al. 2012). Dalším klíčovým 

aspektem je, zda pocitové mapy vůbec mapují emoce, když mezi kladené otázky může patřit 

například Kde rádi nakupujete? či Kde vnímáte centrum města?. Christopher Perkins (2009, s. 

130) popisuje pocitové mapy jako “projekci lidských emocí v kartografickém prostoru a jako 

nástroj, který uživateli umožňuje vytvářet si vlastní emoční prostor tím, že si vybíráme, které 

pocity, zkušenosti a zájmy umístíme na mapu”. Autoři tohoto článku se shodují s výše 

zmíněným názorem Perkinse, a proto používají pojem pocitové mapy i pro otázky, které 

nemají emoční podstatu. Hauthalová a Burghardt (2016, s. 2) sice argumentují, že „pocitové 

mapy jsou téměř exkluzivně tvořeny výzkumníky“, to ale silně kontrastuje s množství 

komunitních projektů a s boomem participativních přístupů nejen v mapování, které se začaly 

objevovat především po přijetí dokumentu Agenda 2113 (IDRC 1996; Květoň et al. 2013). Od 

Konference OSN o životním prostředí a rozvoji14 se začaly objevovat projekty, které 

využívaly participativního mapování (Chambers 2003, 2006; Corbett et al. 2006; Perkins 

2007; Glöckner et al. 2004; Pánek a Vlok 2013; Elwood 2002; Craig et al. 2002), ale až 

v posledních deseti letech se začaly prosazovat koncepty kvalitativního GISu (Elwood a Cope 

2009) a subjektivních vrstev v GIS (Huang et al. 2014). 

Existuje několik způsobů, jak je možné získávat pocitové informace a percepce od občanů. 

Základní sběr dat lze rozdělit na tři kategorie:  

1) Měření pomoci biometrických zařízení (Nold 2009; Bergner et al. 2011), které je ve 

většině případů finančně náročné a pracuje s relativně malým vzorkem respondentů. 

Výsledky lze také zpochybnit, protože je jen obtížně identifikovatelné, co přesně 

způsobilo tělesnou reakci, která byla zaměřena pomocí biometrických čidel.  

2) Využití dat ze sociálních sítí jako například z Facebooku, Twitteru či Flickeru (Biever 

2010; Bollen et al. 2011; Mislove et al. 2010). Tento funguje v gramaticky jednodušších 

jazycích, jako je například angličtina, pro které existují rozsáhlé významové slovníky15. 

Avšak pro češtinu, která používá skloňování přídavných jmen a zároveň je relativně 

bohatá na ironii, je velmi náročné používat automatizované postupy generování 

pocitových map z dat ze sociálních sítí. 

                                                      
13 Respektive jeho lokální varianta Místní Agenda 21 (MA21), což je program snažící se uplatnit principy 

udržitelného rozvoje na regionální úrovni a věnuje se místnímu rozvoji, povzbuzení ekologické aktivity obyvatel 

a zájmu o kulturní život měst a obcí. Předpokladem pro uskutečňování místní Agendy 21 je zapojení místních 

občanů a veřejných činitelů. 

14 Také známá jako Summit Země nebo také Rio konference, která se konala v Rio de Janeiro ve dnech 3. až 14. 

června 1992. 

15 Například ANEW (Affective Norms for English Words) nebo AFINN (Affective lexicon od Finn Årup 

Nielsen). 

http://neuro.imm.dtu.dk/wiki/Finn_%C3%85rup_Nielsen
http://neuro.imm.dtu.dk/wiki/Finn_%C3%85rup_Nielsen
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3) Poslední možností jsou různé verze dotazníků (Huang et al. 2014; MacKerron a 

Mourato 2010; Mody et al. 2009), mezi které se řadí například i nástroj 

PocitoveMapy.cz16, finský model Maptionnaire17, kanadská platforma GeoLive18, či 

Survey123 for ArcGIS19 

V českém prostředí se pocitovými mapami inspirovali například v jihočeských Vodňanech, 

kde zapojili děti z místních škol do tvorby pocitové mapy Vodňan. Pocitová mapa Afrodity 

Vodňanské byl dlouhodobý projekt občanského sdružení Vodňany žijou!, kterého se v roce 

2010 zúčastnili žáci všech sedmi vodňanských škol. Žáci měli k dispozici velkoformátové 

plány Vodňan a šest barevných izolep, kterými mohli vyjadřovat své pocity k určitým místům 

ve městě.  

Barvy reprezentovaly tyto pocity: 

 modrá = tady se bojím, 

 červená = tady prožívám lásku,  

 fialová = tady je to ošklivé, 

 žlutá = tady si dávám sraz, 

 bílá = tady je nuda,  

 zelená = tady jsem, když mám volno. 

Tím, že žáci nalepili do mapy barevný pásek, označili místo pocitem, který v nich vyvolává. 

Z technického hlediska je tato metoda velmi jednoduchá, protože stačí využít mapu města a 

několik různobarevných pásek či lepicích papírků, které budou použity pro zaznačení pocitů. 

Dále je zapotřebí dostatek času a prostoru, aby si lidé mohli uvědomit, jak na ně prostor 

působí, a začít tyto pocity popisovat a přiřazovat jim prostorovou složku. Během měsíce tak 

zakreslilo své pocity asi sedm set lidí z řad široké veřejnosti a stovky žáků. Celkem tak 

vzniklo čtrnáct map, které mohou být dále použity jako architektonické podklady v plánování 

dalšího rozvoje města (re:vodňany 2010; Vodňany žijou 2010). Pocitové mapy Vodňan 

prezentují inovativní přístup v práci s prostorem a v behaviorální geografii. Vztah 

k jednotlivým místům ve městě ovlivňuje, jak se v dané lokalitě cítí a jak ji využívají. Projekt 

je také zajímavý tím, že si za jednu ze svých cílových skupin vybral žáky místních škol. 

Dohromady své pocity do mapy zaznamenala více než pětina obyvatel Vodňan, kteří 

například označili jako nejošklivější místo koupaliště Škorna. Dále se také ukázalo, že strach 

se nešíří v uličkách a temných koutech, ale že se chodci i řidiči obávají převážně přechodů na 

okružní silnici kolem centra. 

                                                      
16 Konkrétně se jedná o verzi tzv. Computer-Assisted Web Interviewing (CAWI), což může být chápáno jako 

součást konceptu Participatory Planning Support System (PPSS) definovaného finskými vědci Kahila a Kyttä 

(2009) 

17www.maptionnaire.com 

18 www.geolive.ca 

19 survey123.arcgis.com 

http://www.geolive.ca/
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Obrázek 1: Pocitová mapa – ZŠ Alšova 

 
Zdroj: re:vodňany (2010) 

Od roku 2010, kdy byla vytvořena pocitová mapa Vodňan, vzniklo v Česku několik desítek 

dalších pocitových map. Tyto pocitové mapy vznikaly jako umělecké projekty (Jan Adanus 

2013), v rámci předvolební kampaně (Forum Jihlava 2014), v rámci příprav zadání 

urbanisticko-architektonické soutěže (Agora CE 2014), jako doprovodný program 

sousedských slavností (ArtWall Strakonice 2012), ve velké míře v rámci akademického 

výzkumu a studentských prací (Pánek et al. 2017; Kosová 2016) a především v rámci aktivit 

samospráv, kterými jsou různá setkání s občany, kulaté stoly či akce Fórum Zdravého města 

(Zouharová 2016; Holubec 2016; Národní síť Zdravých měst 2016). Jejich autoři používali 

jak analogové verze sběru dat (papírové mapy), tak i elektronické verze (webové stránky, 

mobilní aplikace aj.), či kombinaci obou přístupů. Historicky se participativnímu plánování, 

pod které lze pocitové mapy začlenit, věnuje v českém prostředí neziskový sektor, a to 

především Nadace Partnerství a AGORA CE20, či akademický sektor (Hynek a Hynková 

1979, 1980; Čermák a Vobecká 2011). V posledních několika letech se do oblasti 

participativního mapování, především prostřednictvím spolupráce s neziskovým či 

akademickým sektorem pouští řada měst, například přes odbor plánování (IPR Praha), odbor 

strategického rozvoje (Brno) či oddělení marketingu (Ostrava). V následující části jsou 

                                                      
20 AGORA CE je jedním ze zakladatelů projektu PAKT což je projekt koalice nestátních organizací: Agora CE, Centrum pro komunitní práci 

střední Čechy (CPKP), Partnerství, Zelený kruh a Stiftelsen IdéBanken (Norsko).. 
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popsány a zhodnoceny zkušenosti s implementací pocitových map pomocí vybraných 

přístupů, popsány jejich výhody a nevýhody. 

Zakreslování do papírové mapy pomocí pastelek 

Kreslení je jedna z klasických metod záznamu informací a poznámek do mapy, kterou byly 

vytvářeny první pocitové mapy. Je to jednoduchý a široce známý způsob, který je finančně i 

technicky velmi nenáročný, avšak přináší několik nevýhod. Lidé si musí pastelku předávat, 

tudíž pokud informaci zaznačuje jeden občan, ostatní se nemohou zapojit. Tím dochází 

k vytvoření určité bariéry participace – nutnost předání „moci“ nad pastelkou. Tomu lze 

předejít například zajištěním většího počtu pastelek stejné barvy. Druhou nevýhodou je špatná 

identifikace jednotlivých barev, pokud by docházelo k překryvu – např. některá místa jsou 

označena jako oblíbená skupinou školáků, ale zároveň jako ošklivá třeba seniory. Třetí 

nevýhodou je nutnost rozlišovat mezi více druhy prostorové reprezentace – bod, linie, 

polygon, což u níže zmíněných typů odpadá, protože se používají pouze bodové znaky, které 

jsou jednodušší pro prostorovou analýzu i vizualizaci výsledků. 

Obrázek 2: Ukázka pocitové mapy tvořené pastelkami v Třebíči  

 
Zdroj: archiv Jiřího Pánka 2014 

Nalepování samolepek či ústřižků z izolepy 

Metoda lepením byla použita jak pro tvorbu v úvodu zmiňované vodňanské pocitové mapy, 

tak i pro tvorbu pocitové mapy Ostravy (fajnOVA 2016). Výhodou oproti použití pastelek je 

možnosti jednodušší distribuce materiálu (samolepek) mezi respondenty a také snadnost 

omezení počtu hlasů na jednoho respondenta (účastník dostane například tři samolepky od 

každé barvy). Nevýhodou zde je, stejně jako u pastelek, nemožnost identifikace barvy, která 

leží pod jinou nalepenou samolepkou. Dále je obtížné spočítat, kolik samolepek jednotlivé 

barvy se na mapě objevuje, a tudíž alespoň částečně kvantifikovat jednotlivá témata.   
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Obrázek 3: Ukázka pocitové mapy tvořené samolepkami v Ostravě 

 
Zdroj: fajnOVA (2016) 

Barevné špendlíky či vlaječky 

Bodání barevných špendlíků či vlaječek s čísly je jednou z nepropracovanějších analogových 

technik tvorby pocitových map. Špendlíky mají výhody samolepek – jednodušší zapojení více 

respondentů a možnost omezení množství hlasů na osobu, ale zároveň se nepřekrývají a je 

možné je relativně jednoduše spočítat i na rozsáhlejší mapě. Nevýhodou může být nebezpečí 

vypadnutí ze zabodnutého prostoru při manipulaci s  mapou, nemožnost zaznačit totožnou 

lokalitu ve velkém množství, či potřeba získat relativně velký počet špendlíků stejné barvy. 

Tato metoda je v současné době dominantní při tvorbě analogových pocitových map v rámci 

projektu PocitoveMapy.cz. 
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Obrázek 4: Ukázka pocitové mapy tvořené kombinací špendlíků a vlaječek v Praze Libuš  

 
Zdroj: archiv Jiřího Pánka 2016 

Obrázek 5: Ukázka pocitové mapy tvořené špendlíky s čísly pro jednodušší identifikaci přiřazených 

komentářů ve Vsetíně  

 Zdroj: archiv Jiřího Pánka 2016 

Webové aplikace na sběr dat a tvorbu pocitových map 

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 
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(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 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. 

Obrázek 6: Ukázka aplikace PocitoveMapy.cz na příkladu Podolí u Brna 

 
Zdroj: http://www.pocitovemapy.cz//podoli-u-brna-2016/ 

Závěr 

Pocitové mapy umožňují sbírat, analyzovat a vizualizovat subjektivní, kvalitativní a bottom-

up prostorové informace v hierarchickém a kvantitativním prostředí geografických 

informačních systémů. Pocitové mapy bývaly zanedbanou částí kartografie, přestože dokáží 

pracovat s informacemi důležitými především pro územní plánování a regionální rozvoj. 

Participativní přístupy v mapování a kvalitativní GIS umožňují nasazovat nástroje, které 
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zvyšují participaci občanů na rozhodovacím procesu a získávat tak data o městech, dynamice 

a lidech, kteří v nich bydlí (Kloeckl et al. 2011).   

Participace má legislativní zakotvení jak v české ústavě, tak i v Zákoně o obcích (Česká 

republika 2000) a v evropských úmluvách (Aarhus Convention 1998; European Commision 

2007). Širšímu nasazení geoparticipativních nástrojů, včetně pocitových map, brání spíše 

ostych a averze na straně zástupců samospráv než právní překážky, přesto se situace zlepšuje. 

Národní síť Zdravých měst například začlenila pocitové mapy do svých aktivit jako 

dobrovolné rozšíření akce Fórum zdravého města, AGORA CE stejně jako Nadace 

Partnerství pravidelně spolupracují na projektech participativního plánování veřejného 

prostoru (často se jedná o menší lokality – sídliště (Pánek a Pászto 2017), náměstí (Agora CE 

2014), či park). 
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[40] KVĚTOŇ, Viktor, Jiří LOUDA, Jan SLAVÍK a Martin PELUCHA, 2013. Contribution of Local 

Agenda 21 to Practical Implementation of Sustainable Development: The Case of the Czech 

Republic. European Planning Studies [online]. Routledge, 11.1., roč. 22, č. 3, s. 515–536 [vid. 

24. březen 2016]. ISSN 0965-4313. Získáno z: doi:10.1080/09654313.2012.753994 

[41] KYNČILOVÁ, Lenka, 1998. Mentální mapa. Moderní obec. roč. 4, č. 11, s. 19.  

[42] KYTTA, M., a. BROBERG, M. HAYBATOLLAHI a K. SCHMIDT-THOME, 2015. Urban 

happiness: context-sensitive study of the social sustainability of urban settings. Environment and 

Planning B: Planning and Design [online]. roč. 47, s. 1–24. ISSN 0265-8135. Získáno z: 

doi:10.1177/0265813515600121 

[43] LYNCH, Kevin, 1960. The image of the city. book. MIT press. ISBN 978-0262620017.  

[44] MACKERRON, George a Susana MOURATO, 2010. Mappiness [online] [vid. 12. září 2015]. 

Získáno z: http://www.mappiness.org.uk/ 

[45] MISLOVE, Alan, Sune LEHMANN, Yong-Yeol AHN, Jukka-Pekka ONNELA a J. Niels 

ROSENQUIST, 2010. Pulse of the Nation: U.S. Mood Throughout the Day inferred from Twitter 

[online] [vid. 12. září 2015]. Získáno z: 

http://www.ccs.neu.edu/home/amislove/twittermood/?utm_campaign=Facebook+Page&utm_cont

ent=Pulse+of+the+Nation+US+Mood+Throughout+the+Day+inferred+from+Twitter&utm_medi

um=postitat&utm_source=facebook 



Regionální rozvoj mezi teorií a praxí 2016/04 

 
 

14 

[46] MODY, Ruturaj N, Katharine S WILLIS a Roland KERSTEIN, 2009. WiMo: location-based 

emotion tagging. In: Proceedings of the 8th international Conference on Mobile and Ubiquitous 

Multimedia. inproceedings. s. 14.  
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