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Podrobnější charakteristika a obsah výzkumu 

 

O VÝZKUMU  
 

→ Výzkum „Rytmičnost a percepce míst v urbánním prostoru“ je realizován primárně pro účely 

disertační práce Mgr. Lucie Brisudové a zaměřuje se na rozdílné vnímaní urbánního prostoru 

pohledem obyvatel města. Hlavním cílem výzkumu je popsat časové trendy třech různých typů 

percepce v tzv. cyklickém čase (v průběhu dní/ nocí, pracovních dnů/ víkendů a ročních období). 

Sběr dat proběhne dvěma způsoby.  

 

o Prvním je mapová webová aplikace „Map-Me“. Tato platforma obsahuje v první části 

vstupní osobní dotazník, jehož vyplnění poskytne důležité základní demografické údaje 

o respondentovi. Na úvodní dotazník navazuje několik dalších otázek, které se vztahují 

k zájmovému území a týkají se již konkrétního výzkumného problému. 

 

o V druhé části výzkumu bude realizována kolekce dat prostřednictvím mobilní aplikace 

„CIN_CITY“. Aplikace byla vyvinutá speciálně pro účely tohoto výzkumu a představuje 

hlavní nástroj sběru dat. V prvním kroku si respondent nainstaluje aplikaci do svého 

mobilního telefonu. Na základě podrobných instrukcí budou účastníci během předem 

vybraných dní zaznamenávat subjektivní typ percepce v prostředí Olomouce1. 

V momentě, kdy je do aplikace vložen nový záznam, uloží se také aktuální poloha osoby, 

čas vložení a odpovědi na otázky, které se automaticky objeví při nahrání každého 

nového bodu. Současně bude možné vložit do aplikace fotografii, anebo video daného 

místa (součást jedné z otázek). Tato možnost je dobrovolná. Nahraný materiál 

(fotografie / video) může být v anonymizované podobě dále použit pro účely dalších 

výstupů výzkumu v podobě odborných článků, prezentací, disertační práce apod. 

Vzhledem ke komplexnosti výzkumu, proběhne sběr dat v mobilní aplikaci opakovaně a 

to během všech čtyř ročních období (schéma na obr. 1). 

 

 

Obr. 1 Sběr dat v průběhu roku 

 

 
1 Podrobné informace týkající se správného vyplňování v platformě Map-Me a v aplikace CIN_CITY obdržíte formou video 
tutoriálů a instrukcí v PDF před zahájením výzkumu. 
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ZAPEZBEPEČENÍ DAT: 

 

→ Každý účastník obdrží před začátkem výzkumu individuální identifikační číslo, jehož 

prostřednictvím bude možné identifikovat jednotlivé záznamy po dobu trvání výzkumu. Přístup 

k číselnému identifikátoru budou mít výhradně osoby z výzkumného týmu. Všechna 

shromážděná data budou průběžně, ale i po ukončení výzkumu bezpečně uloženy v datové 

úschovně Katedry geografie a budou sloužit čistě pro účely dalšího odborného vědeckého 

zpracovávání. 

 

ETICKÉ SCHVÁLENÍ VÝZKUMU: 
 

→ Výzkumní projekt byl dne 25. března 2021 oficiálně schválen Etickou komisí Přírodovědecké 

Fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (Ref. No.:21-01). 

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE: 
 

→ V případě jakýchkoliv nejasností nebo dotazů souvisejících s výzkumem kontaktujte prosím Mgr. 

Lucii Brisudovou: 

lucia.brisudova@upol.cz 

+ 420 608 045 600 
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