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Pojmové a myšlenkové mapy 

Úvod 
Co to je? Je to nástroj pro rozvoj kreativity, myšlení, zlepšení paměti, ale také nástroj pro efektivní 

plánování a řešení problémů. Myšlenkové mapy jsou skvělým pomocníkem při studiu či při potřebě 

uspořádat si nějak své myšlenky. Jedná se o poměrně nový fenomén v České republice. Hlavním 

představitelem myšlenkových map je Tony Buzan, který je světoznámý.  Hlavním představitelem 

pojmových map je Joseph D. Novak. 

Pojmové mapy 
Pojmové mapování je technika sloužící pro vizualizaci vztahů mezi různými pojmy. Pojmová mapa je 

diagram ukazující vztah mezi pojmy. Pojmy uspořádány v jakési „hierarchické větvovité struktuře“ – v 

horní části mapy jsou obecné pojmy, které jsou propojeny čarami s pojmy specifičtějšími 

nacházejícími se ve spodnějších úrovních mapy. Z jednoho pojmu vyrůstají „větve“ do pojmů v 

spodnějších částech mapy, z těch opět vyrůstají větve do pojmů v nižších úrovních mapy atd. Vizuálně 

tedy vidíme jakýsi převrácený strom. Čáry mezi pojmy jsou pojmenované tak, aby co nejvýstižněji 

zachytily vztah mezi pojmy. „Větve pojmových map“ mohou být navíc navzájem propojeny pomocí 

tzv. křížových spojení – pojem z jedné větve propojíme čarou s pojmem z jiné větve a tento vztah 

popíšeme. (1) 

Technika pojmových map byla vyvinuta v 70. letech 20. století Josephem D. Novakem a jeho 

vývojovým týmem na Corrnell University jako prostředek k usnadnění získávání vědeckých poznatků 

studenty.  Velmi brzy byla využita ve vyučování a při učení. Joseph D. Novak vycházel z toho, že by 

měly být využity obě poloviny mozku při učení nových pojmů.  Metoda pojmových map je 

inspirována asimilační teorií D. Ausubela, zástupce konstruktivismu.  Tato teorie vychází 

z následujícího „Nejdůležitější a nejjednodušší faktor ovlivňující učení je to, co učící se již zná. Zjistěte 

to a učte podle toho.“ Nové pojmy se naučíme, že je přiřadíme k pojmu, který již známe a z toho již 

uděláme dedukce. (1) 

Pojmové mapování je podobné myšlenkovému mapování.  

Teorie 
Pojmové mapování je technika používaná ke znázornění vazeb mezi různými pojmy. Pojmová mapa je 

diagram ukazující vztahy mezi pojmy. Pojmy jsou spojené popsanými spojnicemi a vytvářejí strukturu 

rozvětvující se směrem dolů. Vztah mezi pojmy je vyjádřen právě pomocí popisku vazby, např. 

„způsobuje vzrůst“, „přispívá k“, atd. 

Pojmové mapování je technika sloužící pro vizualizaci vztahů mezi různými pojmy. Pojmová mapa je 

diagram ukazující vztah mezi pojmy. Pojmy uspořádány v jakési „hierarchické větvovité struktuře“ – v 

horní části mapy jsou obecné pojmy, které jsou propojeny čarami s pojmy specifičtějšími 

nacházejícími se ve spodnějších úrovních mapy. Z jednoho pojmu vyrůstají „větve“ do pojmů v 

spodnějších částech mapy, z těch opět vyrůstají větve do pojmů v nižších úrovních mapy atd. Vizuálně 

tedy vidíme jakýsi převrácený strom.  
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Čáry mezi pojmy jsou pojmenované tak, aby co nejvýstižněji zachytily vztah mezi pojmy. „Větve 

pojmových map“ mohou být navíc navzájem propojeny pomocí tzv. křížových spojení – pojem z jedné 

větve propojíme čarou s pojmem z jiné větve a tento vztah popíšeme. 

Využití pojmových map v praxi 
 brainstroming 

 plánování složitých projektů v týmu 

 učení a vyučování – učení se novým pojmům, opakování pojmů, sumarizace poznatků ve 

  výzkumná metoda – plánování výzkumu, redukce dat, analýza dat, reprezentace výsledků 

Myšlenkové mapy 
Myšlenková mapa (někdy také mentální mapa) je grafické uspořádání klíčových slov, doplněné 

obrázky vyznačující vzájemné vztahy a souvislosti. Může být využívána například k učení, plánování 

nebo řešení problémů.(2) 

S vynálezem myšlenkových map přišel v 60. letech 20. století Tony Buzan. Od té doby jsou svými 

zastánci prezentovány jako „nejlepší pomůcka pro přemýšlení“. Myšlenkové mapy jsou graficky 

zpracovanou napodobeninou procesů probíhajících v mozku a jsou navrženy tak, aby mozek využíval 

maximum svých schopností. Opírají se o fakt, že lidský mozek myslí multilaterálně, nikoli lineárně. 

Myšlenková mapa podporuje všechny funkce mozku, ať už hovoříme o paměti, kreativitě, učení či 

veškerém přemýšlení.(2) 

Teorie 
Myšlenkové mapy se používají ve chvíli, kdy potřebuje lépe pochopit nějaký problém a jasněji myslet. 

Poznámky, které si běžně děláme, v nás zabíjí naší kreativitu a nevzbuzují v nás nové nápady, brání 

proudění myšlenek. V tomto seznamu, který nám tak vznikne, jsou myšlenky oddělené, navíc nám 

brání v posunu dál než za poslední poznámku. Mapy jsou, ale naopak paprskovité rostou do stran a 

jsou v souladu s tím, jak plynou naše myšlenky. (2) 

Rozdíly mezi klasickými poznámkami a myšlenkovými mapami: 

Lineární klasické poznámky Myšlenkové mapy 

Omezující Plodné 

Nenutí nás k novým nápadům Pomáhají připojovat nové myšlenky 

Zavírají dveře před naším kreativním myšlením Nekonečné možnosti 

 

Myšlenkové mapy jsou velmi efektivní při pochopení určitého pojmu, vysvětlení nějakého chodu atd. 

Je to způsobeno díky jejich tvaru a formě, jelikož mapa napodobuje synapse. Kreslí se tak aby byla 

podobná přírodním strukturám, například větvení stromu, oběhová soustava atd. (1) 
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Využití myšlenkových map v praxi 
Myšlenkové mapy mají veliký potenciál a tak se dají využít jak v běžném životě, tak i v práci a 

škole, vlastně všude kde řešíte nějaký problém či potřebujete usměrnit své myšlenky. 

V prvé řadě se dají myšlenkové mapy využít u školních projektů a při učení, kdy si můžete jeden 

pojem krásně rozvinout do dalších pojmů, které na tento pojem navazují. Grafická vizualizace 

problému a úkolu může umožnit přispět k efektivnějšímu uchopení vazeb mezi nimi a tím lepším 

pochopení řešeného úkolu.(3) 

V praxi lze myšlenkové mapy využít k: 

 Přípravě na test 

 Shrnutí tématu 

 Přípravě prezentací 

 Výkladu učiva 

 Psaní poznámek a výpisků 

 Evokace 

 Plánování 

 Psaní eseje 

Zpracování map 
Nejdůležitější je mít u sebe čistý nelinkovaný papír nejlépe A4 a hodně pastelek, pomůžou nám 

s kreativitou.  

Důležitým a výchozím bodem je umístit hlavní myšlenku do středu, aby z takové myšlenky mohly 

vznikat další a další rozvinuté myšlenky.  

Jedná se o první vizualizovaný bod. Taková vizualizace Vám umožní vyjádřit graficky – obrázkem či 

ikonou myšlenky, čímž docílíte toho, že budete mít neustále na zřeteli hlavní téma a Váš mozek bude 

motivován k související činnosti se znázorněnou problematikou. 

V celé mapě se snažíme co nejvíce využívat barev, pro ohraničení objektů a vazeb mezi nimi, protože i 

barvy jsou podstatné pro náš mozek.  

Dále pokud máme nakreslenou hlavní myšlenky, z ní připojujeme další větve vašich myšlenek a 

nápadů. Počtem větví jsme neomezení. Myšlenkové větve vyjadřujeme co nejvýstižněji a vyvarujeme 

se dlouhým větám a nic neříkajícím spojením. Myšlenka musí být co nejvýstižnější ať se nám lépe 

zapamatuje. (1) 

Doporučení pro tvorbu složitějších map 

 Místo linek použijte šipky, které označují směr myšlenky 

 Jednotlivé body mapy ohraničte nějakým geometrickým útvarem – kruh, čtverec, trojúhelník 

 Různé barvy mají různé významy 

 Po čase i v průběhu tvorby se na mapu důkladně podívejte, mohou Vás napadnout další 

myšlenky 

 Při analýze prvního případu nezapomeňte přidat do mapy časovou posloupnost.  
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Důležité! 

Při vytváření myšlenkové mapy, ale i po jejím dokončení věnujte čas důkladnému prohlednutí, 

jelikož můžeme objevit nové doposud skryté souvislosti. 

Na vytváření map je možné použít i několik programů:  

 FreeMind 

 ConceptDraw 

 iMindMap 

 VisualMind 

 XMind 

 EdrawMindMap 

 Mindomo 

 VisualUnderstandingEnvironment 

Triky a fígle  

Mých 10 tipů pro vytvoření myšlenkové mapy Daniel Gamrot 
Těchto deset tipů jistě všem pomohou v začátcích tvorby myšlenkových a pojmových map.  

10 bodů: (5) 

1.  Urči hlavní myšlenku 

Jaký je obecný záměr mapy, na kterou se právě chystám? Chci připravit měsíční plán? Rozvinout 

nějaké téma? Vypsat kostru článku? Je důležité uvědomit si, proč zrovna mapu kreslím.  

2. Zvol si správný nástroj 

Pastelky nebo počítač? Záleží, kde se nacházíte a zda máte po ruce pastelky a papír, nebo mobil či 

tablet a také co vám bude nejvíce vyhovovat. 

3. Najdi si vhodné místo 

Nekreslíme si, ale přemýšlíme. Důležitá je hlava a přemýšlení se záměrem.  Musíme si vybrat, místo 

kde nám bude nejlépe pracovat.  

4. Využívej šablony 

Šablona nezabíjí kreativitu a svobodu, jak si mnozí myslí, ale ulehčuje situaci, rozehrává, pomáhá 

najít první myšlenky nebo třeba shrnout produkt přemýšlení. Pomáhá nám mapa s šesti otázkami na 

hlavních větvích (kdo, co, kdy, kde, jak, proč) nebo třeba šest klobouků (de Bono).  

5. Hlídej počty větví 

Jednou z hlavních předností mapování je přehled, rychlá orientace a s tím spojená jednoduchá 

asociace. Proto ve chvíli, kdy mapu zahltíme desítkami větví, snižujeme efektivitu přemýšlení 

prostřednictvím tohoto skvostného nástroje. Každý si stanoví sám optimální počet větví. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Metoda_%C5%A1esti_klobouk%C5%AF
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6. Spojuj a odkazuj 

Silnou zbraní pro zpětné analýzy a čtení map, stejně jako pro řešení aktuální situace, jsou spojení 

dvou různých větví přerušovanou čarou s šipkami. Nebo pokud už máte velkou mapu a je potřeba 

vytvořit novou je dobré na ní odkázat. 

7. Inspiruj se 

Nebojte se inspirace. Mnoho ukázek map najdete na Google Images, Mind Map Art nebo Mind Map 

Inspiration.  

8. Čmárej 

Skvělou schopností myšlenkových map je, že člověka zpomalí, pomáhají mu zapomenout na věci 

kolem a podporují jej v koncentraci na dané téma, o kterém přemýšlí. Může se však stát, že myšlenky 

a nápady zrovna nepřicházejí. Nevzdávám to, jen dám hlavě odpočinout – vybarvuji větve, vytvářím 

ilustrace, kreslím symboly či zdokonaluji ústřední téma. Beru jednu barvu za druhou a po čase to 

většinou hlavu opět nastartuje. Čmárání vypadá jako hloupost, ale je to obrovská pomůcka! 

9. Vracej se 

Zvolte si interval, jak pravidelně se budete vracet k mapám, někdy vám taková myšlenka může 

pomoci k nastartování skvělého projektu.  

10. Zastav se 

Nespěchejte, je důležité se i někdy zastavit. Pokud to nejde a nepomáhá ani bod č. 8 tak je potřeba 

klidně odložit mapu a začít dělat jinou činnost a později se k mapě vrátit. Buď mapu dokončíte anebo 

raději uděláte novou.  

Sedm kroků Tonyho Buzana 
Jako další trik a fígl pro vytvoření pojmové mapy považuji Sedm kroků od Tonyho Buzana, protože je 

vynálezcem mentální mapy.  Jsou základem pro tvoření myšlenkových map 

Což jsou tyto kroky: (2) 

1. Mapy vždy začněte tvořit uprostřed na šířku položeného čistého papíru. 

Neomezujte své nápady předem tím, že ústřední myšlenku umístíte do 

rohu. 

2. Ústřední myšlenku vyjádřete obrázkem. Názorné zobrazení vám pomůže 

využít představivost. 

3. Používejte barvy, inspirujte tím svůj mozek. 

4. K centrálnímu obrázku připojte hlavní větvě, k ním větve druhé úrovně 

atd. Podpoříte tak práci svého mozku s asociacemi. Kdybyste od začátku 

psali všechny informace nejprve do jedné větve, potom do další, 

odříznete z proudu uvažování všechny ostatní větve a asociace nemohou 

probíhat volně. 

5. Větve zakreslujte jako křivky, nenuďte svůj mozek! Rovné čáry působí 

stroze, nepřívětivě a mozek se nudí. I samotné pootočení papíru nebo 

pro vepsání dalšího pojmu pomáhá zapamatování (Při otáčení či 

manipulaci s objekty stimulujete jiné receptory a mozek tak vytváří další 

mentální reprezentace.) 
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6. Pro zvýšení účinnosti a flexibility svých myšlenkových map používejte pro 

každou linku jen jedno klíčové slovo nebo jednoduché slovní spojení. K 

jednomu slovu/ pojmu se daleko snadněji přidávají další asociace nebo 

informace. A co hůře, dlouhý text ve větvích působí nepřehledně a brzdí 

myšlení.  

7. Užívejte obrázky a symboly po celé ploše mapy, je to zábava. Bez obrázků 

mapa zůstává funkční, ale ztrácí část ze své inspirativnosti…jak praví staré 

čínské přísloví, jeden obrázek vydá za tisíc slov. 

Všeobecné triky na internetu 

a. První se mapy naučte kreslit na papír a poté až začít používat software 

b. Asi jako další trik je důležité si pořídit kroužkový blok A4 buď čtverečkovaný nebo 

čistý spirálový blok s perforací na odtržení listů a buď fixy, nebo pastelky.  

c. Používejte ikony – rychlejší orientace v mapě 

d. Brainstorming  

Jako další trik je skvělé, že si mohu poznámky z knihy do myšlenkové mapy, které taky mají určitý 

návod jak na to. Taková mapa, nám pomůže vyjádřit hlavní myšlenky jednotlivých částí knihy pomocí 

klíčových slov, uspořádat tato klíčová slova či informace do smysluplné struktury, přidat symboly, 

diagramy a další analogie, kterými zdůrazníte klíčové myšlenky, snadno zopakovat informace, které 

jste si ještě nezapamatovali. Když jí nakreslíte rukou snadněji si na některé informace vzpomenout. 

Návod na poznámky z knihy: (6) 

1. Prostudujte celou knihu 

Pročíst knihu, zatrhávat v textu, psát do okrajů, pokud nestačí použít lepící 

papírky. 

2. Vytvořte novou mapu a pečlivě jí pojmenujte 

3. Vypište základní informace o knize 

4. Pomocí obsahu vypište názvy jednotlivých kapitol (a podkapitol) do samostatných 

větví 

5. Ke každé kapitole napište shrnutí vlastními slovy 

Při vypisování důsledně rozlišujte vlastní komentáře od autorova textu. 

6. Vypište si klíčové informace 

7. Ke každé kapitole (části kapitoly) si vytvořte studijní otázky 

8. Dokončete strukturu mapy 

Doporučuji přečíst tento článek: http://www.tchiboblog.cz/myslenkove-mapy-jak-s-nimi-zacit/ 

Video, kde je vysvětleno jak na myšlenkové mapy: https://www.youtube.com/watch?v=r4GyBf-

c674 

 

 

http://www.tchiboblog.cz/myslenkove-mapy-jak-s-nimi-zacit/
https://www.youtube.com/watch?v=r4GyBf-c674
https://www.youtube.com/watch?v=r4GyBf-c674
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Aplikace a příklady 
Někomu mohou mapy připadat složité, ale jakmile se naučíte mapy používat, pochopíte, že je vše 

jednoduché a velmi propracované. 

Ukázka myšlenkové mapy, která rozebírá systémy lidského těla. 

 

Obrázek 1 - http://www.ctenarska-gramotnost.cz/wp-content/uploads/2011/02/myslenkova_mapa_buzan.jpg 

Příklad myšlenkové mapy, která ukazuje jak tvořit myšlenkové mapy 

 

Obrázek 2-http://www.gjar-po.sk/~gajdos/aktualne/Co_su_pojmove_mapy.pdf 

Myšlenkové mapy se nejvíce uplatňují v pedagogice a byznyse.  

http://www.ctenarska-gramotnost.cz/wp-content/uploads/2011/02/myslenkova_mapa_buzan.jpg
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Myšlenkové mapy se hodně využívají ve školách na školních projektech. 

Velmi úspěšný projekt probíhal na ZŠ Korunovační na Praze 7. Samotnému projektu předcházela 

přednáška jednoho z rodičů žáků školy. Tímto vyprávěním si získal starší žáky.  Tento projekt nadchl 

jak žáky, tak i pedagogiky a jejich pozitivní přístup přispěl k efektivním vytvářením map. Jako důležité 

aspekty, které z těchto map vyplynuly, jsou rozvoj kreativity žáků, schopnost prezentovat svoji 

osobnost, názory, image jednotlivými žáky, propojení myšlenkových map s praxí a ukázka využití 

v každodenním životě.(8) 

 

Obrázek 3-ukázka myšlenkové mapy (7) 

 

Obrázek 4-ukázka myšlenkové mapy (7) 
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Na základní škole Beroun, byly mapy využity v předmětu Zeměpis u 9. ročníků na téma Globální 

problémy. Mapy se žákům velmi povedly a krásně vystihují dnešní globální problémy, a co s nimi 

souvisí. (8) 

 

Obrázek 5- ukázka myšlenkové mapy (8) 

Pojmová mapa, která ukazuje, co je pojmová mapa. 

 

Obrázek 6- ukázka pojmové mapy (10) 
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Pojmová mapa, která slouží pro pochopení pojmu volný pád. 

 

Obrázek 7 - pojmová mapa 

Z těchto ukázek lze vidět využitelnost map. Jdou aplikovat téměř na cokoliv. Jistě se dají najít další 

ukázky.  

Případová studie 
Případová studie je situační metodou, jejíchž hlavní podstatou je nalezení postupu, který povede 

k vyřešení nějakého problému. Jedná se o metodu častěji používanou na druhém stupni ZŠ nebo na 

středních či vyšších odborných školách.  

Metoda je velmi účinná a významně podporuje mezipředmětové vazby. Podstata této metody 

spočívá ve skupinovém řešení nějakého případu, který může být smyšlený nebo skutečný. Cílem 

metody je propojování informací ze souvisejících předmětů. Metoda obvykle tvoří hlavní část 

vyučovací hodiny a zpracovává teoretické znalosti získané z jiných předmětů.  Metodu lze použít i 

v závěru tematického celku jako ověřovací zkoušku pochopení látky. Výhodou metody je zapojení 

celé třídy najednou.  

Na začátku učitel žákům předloží případové studie a rozdělí žáky do skupin cca 4-6 žáků v jedné 

skupině a přidělí jim role. V dalším kroku se vysvětlí samotný postup práce a nechá skupiny 

samostatně pracovat. Následuje diskuze nad vlastními výsledky práce a shrnutí učitelem popř. 

vysvětlení informací. (9) 
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Závěr 
Nástroje vizualizace informací a především myšlenkové mapy vám mohou pomoci účinněji zvládat 

studium i práci. Díky tomu, že pracují na principech podobných těm v lidském mozku a zvláště 

myšlenkové mapy zapojují při práci obě mozkové hemisféry, podporují: paměť, kreativitu, 

soustředění aktivitu. Tím, že se myšlenkové mapy naučíte kreslit v ruce, získáte jedinečnou 

dovednost, kterou budete moci flexibilně využívat při nejrůznějších příležitostech. Seznámení s 

mapovacími softwary vám umožní použít dovednost jejich tvorby takovým způsobem, jenž je v 

současnosti nezbytný v studijním i pracovním životě. 
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