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Využ ití  myš lenkovy ch map pro študium 

Zpracoval: RNDr. Alex Vinšů, alex.vinsu@outlook.cz 

Historie 
Z historie myšlenkových map vyberme hlavní postavy: 

 jako jeden z prvních používal myšlenkové mapy Porfyrios z Tyru(232-304), novoplatonský 

filosof, který se zamýšlel nad tím, jak pro své posluchače učinit přehlednějším dílo Aristotela.  

 za zakladatele myšlenkových map v pravém slova smyslu je považován Leonardo da Vinci 

(1452-1519), jedním ze způsobů, jak si tvořil poznámky, bylo spojení obrazů, slov, textů a 

vzorců do jednoho díla, které zachycovalo v plnosti jeho pohled na nějaký problém. 

 ve středověku na něj navázal španělský filosof Ramon Llull (1232-1315). Ten viděl v 

podobných diagramech zdroj poznání. Jeho nejznámější mapy nesou názvy Strom poznání a 

Strom filosofie lásky.  

 sémantické sítě, které se objevily v padesátých letech dvacátého století jako teorie pro lepší 

porozumění lidskému učení, se v šedesátých letech vyvinuly v myšlenkové mapy. Zasloužili se 

o to pánové Allan M. Collins a M. Ross Quillian. Collins je díky svému odhodlání, 

publikovaným výzkumům a vykonané práci na poli učení, kreativity a vizuálního myšlení 

považován za otce moderních myšlenkových map. 

 V sedmdesátých letech Tony Buzan přejímá myšlenky svých předchůdců a stanovuje základní 

pravidla, jak by se tyto sítě měly tvořit. A této metodě dává název Myšlenkové mapy. 

 Ve stejném čase Joseph D. Novak nabízí model konceptuálních map. 

Jak vytvářet myšlenkové mapy 
Při vytváření myšlenkových map je vhodné dodržovat určitá pravidla. V dalším textu jsou uvedena 

pravidla dle Tonyho Buzana.  

Pravidlo 3A - proces pochopení myšlenkových map, který se rozděluje na tři fáze: 

 Akceptace - každý, kdo se seznamuje s myšlenkovými mapami, má vyslechnout a pochopit 

pravidla pro vytváření map. 

 Aplikace - při myšlenkovém mapování se mají používat přesně tato pravidla. 

 Adaptace - po nakreslení přibližně 100 map je člověk připraven přejít do stádia adaptování. 

Člověk v této fázi již je připraven pro vytváření vlastního stylu a může lehce měnit pravidla 

mapování. 

Základní pravidla vytváření myšlenkových map se dají shrnout do bodů: 

1. Technická pravidla 

1.1. zvýraznění 

1.1.1. Jeden centrální obraz - obrázek na sebe vždy vztahuje pozornost, slouží jako opora 

pamětí a vyvolává různé asociace. Pokud v centru mapy není obraz, nýbrž text, je 

vhodné proměnit text používáním různých barev a multidimenzionality v obraz. 
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1.1.2. Tři nebo více barev v centrálním obrazu - každý centrální obraz by měl obsahovat 

minimálně tří různé barvy, jelikož barvy stimulují paměť a kreativitu.  

1.1.3. Obrázky v celé myšlenkové mapě - vizualizace se má v myšlenkových mapách používat 

na všech místech, kde to jen je možné. 

1.1.4. Prostorové zobrazování - je dobré nechat vyčnívat podstatné uzly mapy také na papíře. 

Abychom dosáhli tohoto efektu, můžeme napsat důležitý pojem třídimenzionálním 

písmem a pojem se díky tomu stane významným, jak na papíře, tak i v paměti. 

1.1.5. Synestézie - synestézie znamená splynutí smyslů. Všude, kde to je možné, by se na 

myšlenkové mapě měly používat slova a obrazy, které se obracejí na jednotlivé smysly, 

ať už se jedná o zrak, sluch, čích, chuť nebo hmat. Ideální je případ, pokud myšlenková 

mapa vyvolává asociace, které jsou spojeny s co nejvíce smysly najednou. 

1.1.6. Různé velikosti písem, větví a obrázků - rozdíly ve velikosti poukazují na význam pojmů 

v hierarchii. Velký objekt je proto vnímán jako důležitější a je snazší si ho zapamatovat. 

1.1.7. Uspořádané rozvržení prostoru - uspořádané rozvržení prostoru dělá myšlenkovou 

mapu jasnější, pomáhá při používání hierarchií a kategorií, nechává mapu otevřenou 

pro dodatky a vypadá hezky. 

1.1.8. Volná místa - Každý bod by kolem sebe měl mít dostatek volného místa, protože 

myšlenková mapa pak vypadá uspořádaně a strukturovaně, což pomáhá při orientaci. 

1.2. Asociace 

1.2.1.  Šipky - slouží k propojení dvou větví, které spolu určitým způsobem souvisí. Šipky tedy 

propojují různé části myšlenkových map, mohou ukazovat do jednoho nebo obou 

směrů, mít různé grafické podoby a hlavně vedou myšlenky určitým směrem. 

1.2.2.  Barvy - výrazné barvy jsou velmi efektivním pomocným nástrojem. Výběr barev může 

označovat různé cíle nebo oblasti myšlenkové mapy pro rychlejší přístup k informacím. 

Dále barvy zvyšují schopnost zapamatování a také zvyšují počet nových nápadů. 

1.2.3.  Kódy - účinným způsobem, jak rychle vytvořit spojení mezi libovolně vzdálenými 

různými částmi myšlenkové mapy, je používání kódů. Mohou mít jakoukoliv podobu, ať 

už se jedná o kroužky, trojúhelníky, podtržení, kříže, symboly nebo slovní zkratky. Kódy 

totiž slouží k vyvolání asociací a navíc umožňují jednoduchou kategorizaci a 

hierarchizaci. 

1.3. Zřetelnost 

1.3.1.  Prázdný papír A3 - pokud se myšlenková mapa vytváří ručně, je dobré používat prázdný 

papír ve formátu A3. Linky i čtverečky totiž vytvářejí vlastní strukturu, které by se 

rozvržení myšlenkové mapy mohlo podřizovat. Navíc je dobré používat papír ve 

formátu A3, jelikož jen takový papír nabízí dostatek místa pro rozvíjení myšlenek a 

neomezuje autora myšlenkové mapy prostorově. 

1.3.2.  Jedna linka, jedno slovo - každé slovo může vyvolat tisíce asociací. Na každou linku by 

se mělo psát pouze jedno slovo, jelikož autor myšlenkové mapy tím získá velkou 

svobodu při vytváření asociací. Jinak totiž není možné uchopit popisované téma ze 

všech stran. 

1.3.3.  Tiskací písmo - písmena napsané tiskacím písmem mají jasnější tvar a proto je jejich 

zapamatování jednodušší. Delší doba při zapisování hůlkových písmen je jen malou 

nevýhodou v porovnání s výhodami, které tímto způsobem zápisu vznikají. Jasnější 

podoba vede k rychlejšímu zapamatování a jasnějším asociacím. Text psaný tiskacím 
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písmem bývá kratší a výstižnější. Kombinace různých velkých a malých písmen nadále 

může na myšlenkové mapě zdůraznit podstatnost jednotlivých uzlů. 

1.3.4.  Klíčová slova na linky - linky tvoří kostru myšlenkové mapy a tím pádem zabezpečují 

přehled a pořádek, což zvyšuje srozumitelnost mapy. Díky tomu je vytvořený dokument 

lépe zapamatovatelný. Navíc linky podporují další spojení a dodatky. Slovo, které nemá 

linku, se stane listem struktury, protože z něj už nemůžou vycházet další asociace. 

1.3.5.  Délka linek = Délka slova. Každé slovo by mělo být podtrženo linkou stejné délky, 

protože tento způsob zápisu umožňuje zapisovat slova blízko k sobě, což podporuje 

asociace. Úspora prostoru pak umožňuje zapsat více informací na papír. 

1.3.6.  Spojování linek - jednotlivé myšlenky se spojí propojením jednotlivých linek. Tím se 

znázorní asociace. Jakým způsobem se toto propojení uskuteční, je přenecháno 

autorovi mapy. Mohou být používány šipky, křivky, kolečka, elipsy, trojúhelníky, 

představivosti nejsou kladené žádné meze. Naopak je dobré používat různé, kreativní 

způsoby propojování, protože se tím pádem zvýší i vizuálnost a unikátnost myšlenkové 

mapy. 

1.3.7.  Tloušťka linek - pro zvýraznění důležitých nebo nadřazených částí je dobré používat 

tlustší linky než na méně důležitých úrovních. Tímto způsobem se mozku dá signál o 

významnosti témat. Pokud se větev na okraji stane důležitější než původně očekáváno, 

ji lze například tímto způsobem také vyzdvihnout. 

1.3.8.  Objímání rozvětvení - někdy je dobré namalovat kolem detailně rozvětvených uzlů 

omezující linku, která zahrne všechny související větve. Psychologické studie totiž 

prokázaly, že si člověk lépe vybaví individuální tvar a je pro něj poté také jednodušší si 

vzpomenout na jeho samotný obsah než když si musí vybavit pouze obsah bez pomůcky 

obkreslení. Pokud přibydou další související větve, pak není problém je napsat za 

omezující linku a poté vytvořit další “letokruh”.  

1.3.9.  Horizontální poloha papíru - poskytuje více místa pro vytváření myšlenkové mapy a 

usnadňuje také její čtení. 

1.3.10. Vertikální písmo - písmo by z důvodu čitelnosti mělo být zapsáno pokud možno 

vertikálně. 

1.3.11. Jasná kompozice - vnější zřetelnost podporuje vnitřní utříděnost myšlenek.  

1.4. Osobní styl - autor osobní myšlenkové mapy je schopný vytvořit přesný obraz své mysli na 

papíře. Takový autor již ví, které technické zákony jemu osobně pomáhají ve větší a které v 

menší míře. Proto už je možné přizpůsobit určité doporučení vlastním zvyklostem. Je 

samozřejmé, že k vyvinutí osobního stylu se autor musí nacházet ve fázi adaptace. Pokud by 

byl ve fázi akceptování nebo aplikace, by totiž neměl dostatek zkušeností s kreslením 

myšlenkových map, aby mohl poznat, zda se opravdu jedná o myšlenkové mapy nebo zda 

vytváří jen obraz nebo text, který se myšlenkovým mapám pouze podobá. Jakmile se osobní 

styl rozvine, je možné si s mapy “hrát” a vytvářet umělecké myšlenkové mapy. Takové mapy 

například vytvořili Claudius Borer nebo Ulf Ekberg. 

2. Kompoziční pravidla 

2.1. hierarchie - kompozice myšlenkové mapy se neobejde bez využití prvku hierarchických a 

kategorizačních. 

2.2. Číslování - umožňuje přidávat do myšlenkové mapy chronologické nebo logické 

posloupnosti. Stačí k jednotlivým větvím zapsat arabské číslice, římské číslice nebo písmena 

a struktura celé myšlenkové mapy bude okamžitě mnohem lépe zřetelná. 
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Vhodné oblasti pro používání myšlenkových map 

Třídění vlastních myšlenek 

Myšlenkové mapy mohou být používány k tomu, aby autor mapy popsal své nápady, aby je 

analyzoval, a aby byl schopný se mezi jednotlivými nápady rozhodnout. Skupiny, podle kterých se dají 

asociace související s určitým tématem třídit: 

 Základní otázky – jak, kdy, kdo, proč, co, kde, které 

 Členění – kapitoly, lekce, témata 

 Vlastnosti 

 Historie – chronologická posloupnost událostí 

 Struktura – podoba věcí 

 Funkce – co věci dělají 

 Procesy – jak věci fungují 

 Hodnocení – jak dobrá nebo užitečná je určitá věc 

 Klasifikace – jaký vzájemný vztah mají věci 

 Definice – co věci znamenají 

 Osobnosti – které role nebo vlastnosti mají lidé 

Výhody, které plynou z používání myšlenkových map při třídění vlastních myšlenek. 

 Díky klasifikaci a kategorizaci témat získáváme vysoký přehled 

 Všechny podstatné informace jsou umístěny na jedné straně a tím je usnadněno promyšlené 

rozhodnutí 

 Pozornost leží na klíčových tématech 

 Využití všech kortikálních schopností vede k dobře utříděným myšlenkám 

 Mapy jsou opora paměti, protože umí rychle oživit myšlenky 

 Provokují mozek k rozvinutí myšlenkové mapy a tím vedou k vytváření dalších nových 

myšlenek 

Další oblasti 
 Třídění cizích myšlenek 

 Opora paměti 

 Kreativní myšlení 

 Skupinové myšlenkové mapy, používají se zejména v případech: 

o Společná kreativita 

o Společná paměť 

o Skupinové řešení problémů 

o Skupinová analýza 

o Skupinové rozhodnutí 

o Skupinový projektový management 

o Skupinové školení 

 Výhody z používání skupinových myšlenkových map tedy jsou: 
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o Velké množství individuálních myšlenek a různé znalosti budou integrovány a 

kombinovány, což povede k velkému množství nových a kreativních nápadů 

o Zvýší se efektivita práce 

o Zachytí se stav znalostí 

o Využije se přirozená struktura myšlenkových map 

Praktické příklady myšlenkových map pro analýzu informací 
Myšlenkové mapy jsou užitečné zejména v elektronické podobě. V další kapitole uvedeme dostupné 

softwarové nástroje pro jejich vytváření. 

Příklady použití myšlenkových map: 

 Analýza velkého objemu dat – návrh zpracování a vyhodnocení, např. statistické vyhodnocení 

 Formulace hypotéz 

 Příprava experimentů 

 Analýza požadavků 

 Popis systému – lze využít i pro dokumentování (generování klasické dokumentace) nebo 

prezentace 

 Uživatelská dokumentace projektu 

 Definice problému 

 Specifikace cílů 

 Příprava projektu 

 Vedení menších projektů 

 Rozhodovací procesy 

 Hledání řešení 

 Brainstorming 

 Zachycení debaty nebo diskuse 

 Výuka 

 Učení se 

 Popis informačních zdrojů s využitím odkazů na dokumenty 

 Archív dokumentů (ve formě příloh nebo odkazů) s implementovanou taxonomií formou 

hierarchie v mapě 

 Organizace informačních zdrojů ve sdíleném prostředí týmu – využití master mapy pro 

rozsáhlé projekty 

 Reporting – stav projektu, struktura projektu, apod. 

Softwarové nástroje pro vytváření map 
Pro vytvoření myšlenkové mapy lze použít jakýkoli kreslící program. Jakmile to zkusíme, zjistíme, že 

potřebujeme sofistikovanější nástroj, který umí pracovat se strukturou, poskytuje vhodné 

vyhledávací a filtrační nástroje, umožňuje různé pohledy na mapy. 

Osobně si dovolím doporučit tyto programy: 

 iMindMap.com – z dílny společnosti Tony Buzana, v současné době je to placené řešení 

http://www.imindmap.com/
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 MindJet.com – stránky tvůrce vysoce profesionálního nástroje pro práci s myšlenkovými 

mapami 

 xmind – volně dostupný nástroj 

Můžete vyzkoušet některý z dále uvedených odkazů (odkazy se často mění, a proto prosím o 

shovívavost, pokud něco nebude už aktuální), najdete mezi nimi řešení placená i volně dostupná pro 

různé platformy (Mac, Windows, Linux, tablety, …): 

Aibase-cs.com 

Aviz ThoughtMapper  

Blumind 

Bubbl.us  

Calligra Braindump 

Cayra.net 

CmapTools 

Coggle 

Comapping.com  

CompendiumInstitute.org 

Concept Draw MINDMAP  

Docear 

EDraw Mind Mapping  

FreeMind 

Freeplane 

Gliffy.com  

Grafio 

HeadCASE Mind Mapping  

i2Brain.com  

iMindMap.com 

LibreOffice - Draw 

Mapul.com  

Mind42.com  

http://www.mindjet.com/us/
http://www.xmind.net/
http://www.aibase-cs.com/
http://www.avizsoft.com/
http://blumind.org/
http://www.bubbl.us/
https://www.calligra.org/braindump/
http://www.cayra.net/
http://cmap.ihmc.us/
http://coggle.it/
http://comapping.com/index.php
http://www.compendiuminstitute.org/
http://www.conceptdraw.com/en/products/mindmap/main.php
http://www.docear.org/
http://www.edrawsoft.com/MindMap.php
http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page
http://www.freeplane.org/wiki/index.php/Main_Page
http://www.gliffy.com/
http://tentouchapps.com/grafio
http://www.loanedgenius.com/
http://www.i2brain.com/
http://www.imindmap.com/
http://www.libreoffice.org/discover/draw/
http://www.mapul.com/
http://mind42.com/
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MindCad.com  

MindGenius.com 

MindJet.com  

MindMapper.com  

MindMeister.com  

Mindmup 

MindNode 

Mindomo.com 

MindPlan.com  

MindVisualizer  

Nelements.org  

Nova-Mind.com  

PlantUML 

PocketMindmap.com  

RecallPlus.com  

SciPlore MindMapping 

SimpleMind 

Spark-Space.com  

SpiderScribe.net 

TheBrain.com  

TopicScape.com  

Visual Understanding Environment 

WiseMapping 

xmind 

yEd Graph Editor 

Zajímavé odkazy 
 Zajímavé analytické srovnání tisíců vytvořených map nejrůznějších uživatelů najdete na této 

adrese - http://sciplore.org/publications/2011-An_Exploratory_Analysis_of_Mind_Maps.pdf.   

http://www.mindcad.com/
http://www.mindgenius.com/
http://www.mindjet.com/us/
http://www.mindmapper.com/
http://www.mindmeister.com/
https://www.mindmup.com/
https://mindnode.com/
http://www.mindomo.com/
http://www.mindplan.com/
http://www.innovationgear.com/index.php
http://nelements.org/
http://www.nova-mind.com/
http://plantuml.sourceforge.net/
http://www.pocketmindmap.com/
http://www.recallplus.com/
http://sciplore.org/software/sciplore_mindmapping/
http://www.simpleapps.eu/simplemind/
http://www.spark-space.com/
http://www.spiderscribe.net/
http://thebrain.com/
http://www.topicscape.com/
http://vue.tufts.edu/
http://wisemapping.com/
http://www.xmind.net/
http://www.yworks.com/en/products/yfiles/yed/
http://sciplore.org/publications/2011-An_Exploratory_Analysis_of_Mind_Maps.pdf
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 Příklady map 

o http://www.xmind.net/m/LKF2/ 

o http://en.wikipedia.org/wiki/Intelligence_analysis#The_analytic_process  

o http://www.tonybuzan.com/gallery/mind-maps/  

o http://www.biggerplate.com/education-mindmaps/40/science  

o http://www.mind-mapping.co.uk/mind-maps-examples/education/science.htm  

 Wikipedia - My%C5%A1lenkov%C3%A1_mapa 

 

http://www.xmind.net/m/LKF2/
http://en.wikipedia.org/wiki/Intelligence_analysis#The_analytic_process
http://www.tonybuzan.com/gallery/mind-maps/
http://www.biggerplate.com/education-mindmaps/40/science
http://www.mind-mapping.co.uk/mind-maps-examples/education/science.htm
http://cs.wikipedia.org/wiki/My%C5%A1lenkov%C3%A1_mapa
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