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V knize MYŠLENKOVÉ MAPY – Jak zlepšit své myšlení, paměť, koncentraci 

a kreativitu z edice Poradce pro praxi se dozvíte:

•   jak myšlenkové mapy fungují a jak je vytvářet;

•   jak používat mind mapping v různých situacích a k různým účelům;

•   jak pomocí map shromažďovat nápady a strukturovat informace;

•   jak s nimi lépe plánovat svůj čas nebo se učit nové věci;

•   jak díky mapám objevit a rozvíjet svou osobnost a svůj potenciál;

•   pro koho jsou myšlenkové mapy vhodné;

•   jak vám myšlenkové mapy pomohou v pracovním a soukromém životě;

•   co umí mindmappingový software.

Myšlenkové mapy jsou technikou, která výrazně zlepší vaše myšlení, 

koncentraci, paměť, rozhodovací schopnosti, kreativitu i komunikační 

dovednosti. V knížce, která přináší vše důležité o myšlenkových mapách, 

najdete také mnoho příkladů a praktických návodů. Stejně jako mnoho lidí 

před vámi budete překvapeni, jak vám myšlenkové mapy pomohou 

v pracovním a soukromém životě.

Dále doporučujeme:
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Znáte to taky? Psali jste si zápisky z přednášky, a po pár dnech se v nich 
nedokážete vyznat. Nebo si sami chcete připravit podklady na přednášku, 
jenže za chvíli se ve všech těch foliích a papírcích s poznámkami a skicami 
beznadějně ztratíte. Nebo si musíte nastudovat určité téma a potřebujete 
nějak smysluplně shrnout velké množství literatury. Jenže jak na to?

Psané poznámky začnou být rychle nepřehledné. Navíc se nedají dob-
ře zapamatovat, protože využívají jen logické myšlení. Do paměti se nám 
ale mnohem snáz vtisknou symboly a obrázky, jelikož lidský mozek má 
i svou obrazotvornou stránku, která přemýšlí celostně – pravou mozkovou 
hemisféru.

Přesně v takových chvílích přijde nesmírně vhod metoda zvaná mind 
mapping, tedy myšlenkové mapy. Stejně jako klasické mapy pomáhají i mapy 
myšlenkové představovat si věci při nejrůznějších příležitostech obrazně – ať 
už si třeba zrovna potřebujete zaznamenat nové informace, shrnout obsah 
přednášky nebo připravit časové a projektové plány.

V této brožurce najdete praktický návod, jak myšlenkové mapy připra-
vovat a využívat v praxi. Naučíte se je uplatňovat v nejrůznějších situacích 
z pracovního i soukromého prostředí – a nejen si tak usnadňovat život, ale 
ještě se při tom dobře bavit.

Horst Müller
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Mind mapping – 
usnadněte svému 
mozku práci

Už jako student přišel Tony Buzan na myšlenku, že by bylo 
dobré využívat mozek tak, jak je od přírody zvyklý pracovat. 
A tak se začal intenzivně věnovat psychologickým aspektům 
učení a paměti. Výsledkem jeho úsilí byla zcela nová metoda 
zaznamenávání informací a jejich ukládání v mozku, kterou 
nazval mind mapping, myšlenkové mapy. V této kapitole 
se dozvíte:

 � v čem přesně mind mapping spočívá,
 � na jakých principech je metoda založena,
 � jak si vytvářet vlastní myšlenkové mapy.
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1.1 Nástroj pro získání přehledu

„Pro věk kosmických letů a počítačů je mind mapping tímtéž, čím byly lineárně 
strukturované koncepty pro středověk a industriální éru.“

Tony Buzan

1.1.1 Výhody myšlenkových map

Mind mapping je metoda umožňující zvládat záplavu informací, zpraco-
vávat je a dávat jim snadno uchopitelnou strukturu. Lidé, kteří je využí-
vají, často přestávají cítit tlak a strach, že něco důležitého přehlédli, že 
zaznamenané informace už nikdy nenajdou a že se jednou provždy ztratí 
v informační lavině.

!  Mind mapping vám může pomoci zlepšit si přehled, jasně ukázat 
souvislosti, vztahy a potenciální problémy, vyjádřit vaše myšlenky 

a přispět k tomu, abyste si je plně uvědomovali.

Myšlenkové mapy vám mohou pomoci všude tam, kde je potřeba orga-
nizace a strukturování. Pomohou vám myslet jasněji a precizněji, zároveň 
však umožňují i zpracovávání komplexních skutečností.

Výsledky dosažené pomocí myšlenkových map překvapily už bezpočet 
jejich uživatelů – proces mapování totiž vyvolává nápady a myšlenky, které 
dříve zůstávaly zcela nepovšimnuty. V tomto smyslu odhalují myšlenkové 
mapy skrytý potenciál a nové možnosti. Zkuste si to sami! Jak na vás působí 
následující příklad?

1.1.2 Zápis jednání – tak, nebo tak?

L  Příklad 

Ondřej Staněk a Jakub Šťastný pracují v laboratoři jako bezpečnostní technici. 
Celý tým se pravidelně schází na bezpečnostních poradách, při nichž si vedle 
oficiálního zápisu téměř všichni účastníci dělají vlastní poznámky. Zatímco 
Ondřej Staněk si zápisky píše v klasické lineární podobě, kreslí si Jakub Šťastný 
na každém jednání myšlenkovou mapu.
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Poznámky Ondřeje Staňka

+
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Myšlenková mapa Jakuba Šťastného
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Když si Ondřej Staněk po dnešním jednání prohlíží své zápisky, je z nich, 
jako už mnohokrát předtím, poměrně rozladěný. Během diskuze se pořád něco 
měnilo nebo doplňovalo a účastníci neustále skákali sem a tam mezi tématy tak, 
že se mu prostě nepodařilo zapsat si poznámky v jasné a srozumitelné podobě.

Zatímco Ondřej Staněk se nespokojeně mračí nad svými zápisky a snaží 
se v nich najít červenou nit, zapisuje si Jakub Šťastný zvesela do diáře hlavní 
body, které z jednání vzešly. Zorientovat se mu nečinilo sebemenší problémy. Ve 
svých poznámkách, které si dělal formou myšlenkové mapy, si totiž už předem 
připravil větev se všemi informacemi a úkoly, které se ho týkaly.

Poznámky Ondřeje Staňka a Jakuba Šťastného najdete na předchozích 
stranách. Co jim říkáte? Jak vnímáte rozdíl mezi nimi?

1.1.3 K čemu můžete myšlenkové mapy využít?

Uvedený příklad jasně ukazuje, že pomocí myšlenkových map je možné 
zachytit a shrnout velké množství nejrůznějších informací. Mind mapping 
se dá využívat v nejrůznějších situacích a k celé řadě rozličných účelů:

�� Kreativita a brainstorming: Sbírejte a strukturujte své myšlenky, sami 
nebo v týmu. Rozvíjejte pracovní nebo soukromé vize a cíle.
�� Správa informací: Spravujte, strukturujte a organizujte informace. 
Zvyšte přehlednost a zkraťte dobu hledání. Třiďte informace logicky, 
vyjadřujte tematické oblasti hesly a organizujte své znalosti pomocí 
myšlenkových map.
�� Organizace: Pomozte si myšlenkovými mapami při organizaci pra-
covních procesů a práce vůbec. Využívejte místo kontrolních seznamů 
„kontrolní mapy“ a místo seznamů úkolů „mapy úkolů“. Omezte chaos 
na pracovním stole tím, že různým kategoriím informací určíte jasné 
„místo“ – připravte si například mapy pro nové nápady, zájmy, internet 
atd.
�� Plánování: Zlepšete pomocí myšlenkových map své plánování úkolů, 
času a cílů.
�� Prezentace: Připravte si pomocí myšlenkových map koncept přednášky, 
textu nebo nabídky – od shromažďování podkladů až po hotový scénář.
�� Zápisy: Využívejte myšlenkové mapy k pořizování zápisů ze schůzek 
nebo obchodních jednání. Zejména v sociální a terapeutické oblasti je 
tato metoda nepřekonatelnou pomůckou k zaznamenání terapeutic-
kých sezení a tělesných pocitů.
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�� Dokumentace: Pořizujte si díky myšlenkovým mapám elegantní a ob-
sáhlé zápisky z přednášek. Budujte si svou osobní vědomostní databázi 
tím, že si přečtené a slyšené informace shrnete pomocí myšlenkových 
map.
�� Vizualizace: Vytáhněte věci na světlo – vztahy, vazby, všechny aspekty 
určitého tématu, například své práce nebo svého života.

V galerii myšlenkových map na konci knihy najdete celou řadu rozmani-
tých příkladů pro všechny tyto možnosti využití. Podívejte se na chviličku, 
jak takové mapy mohou vypadat…

1.1.4 Pro koho jsou myšlenkové mapy vhodné?

Obecně si myslím, že díky rozvinutým vizuálním schopnostem člověka jsou 
myšlenkové mapy vhodné úplně pro každého, kdo je ochoten učit se něco 
nového. Mé zkušenosti ukazují, že mind mapping je naprosto nezávislý 
na tom, jaký typ vnímání je člověku nejbližší (auditivní / zvukové vjemy, 
vizuální / obrazové vjemy, kinestetický / pohyb a dotyky) – důvodem je 
nejspíš právě naše biologické dědictví. Rozdíly jsou pouze v tom, jak přesně 
jednotliví lidé myšlenkové mapy vytvářejí a jak s nimi pracují.

L  Příklad 

Jitka a Katka studují gymnázium. K zapisování poznámek v hodinách i přípravě 
na písemky obě dvě rády využívají myšlenkové mapy. Jitka, která je vizuální typ 
člověka, si většinou své mapy zapamatovává vsedě a naprostém klidu, aby je pak 
při písemné práci dokázala vidět před sebou a vybavit si potřebné informace. 
Katka, které je založena kinesteticky, na to jde úplně jinak. Svoji myšlenkovou 
mapu si připíchne na dveře od pokoje a potom v něm chodí sem a tam a učební 
látku si nahlas předříkává. Pohybuje se k mapě a zase od ní a rekapituluje při-
tom zobrazené informace. Během písemky si pak díky vzpomínce na pohyb při 
učení dokáže vybavit i látku, kterou se při této činnosti snažila zapamatovat. 
(Možná by jí trocha pohybu neškodila ani přímo při písemce, ale to naneštěstí 
ve škole není tak snadné…)

Samozřejmě se liší i způsob přistupování k metodě myšlenkových map, 
tedy to, jak je různí lidé vnímají:
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�� Lidé, kteří jsou spíše „kreativní chaotici“, mají radost z toho, že našli me-
todu, která se je nesnaží natlačit do nějakého ztuhlého schématu, ale 
naopak jim poskytuje volný prostor, jenž zlepšuje kvalitu a výsledky 
jejich myšlenkových a pracovních procesů.
�� Lidé, kteří naopak myslí strukturovaně, na myšlenkových mapách oce-
ňují právě to, že jim umožňují věci rychle a hierarchicky kategorizovat 
a zároveň je dále rozpracovávat.

Stanovení vlastního přístupu je otázkou zvyku a praxe. Na lidi, kteří mind 
mapping vidí poprvé, působí metoda zpočátku hodně nezvykle. Jejich okolí 
k ní má často kritický až odmítavý postoj a lidé, kteří o myšlenkových ma-
pách nemají dostatečné povědomí, celý koncept až příliš často vysvětlují 
tak, že působí velmi povrchně. Právě to se kniha, kterou nyní držíte v ruce, 
snaží změnit.

1.2 Vznik a jeho pozadí

1.2.1 Zrod v tísni

Mnoho příběhů úspěšných lidí a projektů začíná ve zdánlivě bezvýchodné 
situaci. Výjimkou není ani zrození myšlenkových map. Píšou se 60. léta minu-
lého století a jeden vysokoškolák si láme hlavu nad stohy povinné literatury. 
Je zoufalý z toho, že se mu nedaří naučit se všechny ty haldy informací, které 
musí znát, a bojí se, že u zkoušek totálně pohoří. Jeho jméno zní Tony Buzan.

Mozkové funkce

A tak se Tony Buzan rozhodl hledat v univerzitní knihovně práce o účinném 
využívání mozku. Chtěl vědět, jak lze jeho funkce – tedy vnímání, uchová-
vání, analyzování, vyjadřování a řízení informací – co nejlépe využívat při 
učení. Samozřejmě nejprve hledal na lékařské fakultě. Tam ale ke svému 
překvapení našel jen knihy o fyziologii mozku, nic o jeho fungování.

„Mou námitku, že svůj mozek nechci operovat, ale používat, knihovnice 
odbyla s tím, že takové knihy neexistují,“ vzpomíná Tony Buzan.

Tahle zkušenost, naprostý nedostatek literatury o psychologii učení, byla 
pro Buzana podnětem pro další bádání. Jeho cílem bylo:

�� vnést do svých poznámek dynamiku a zbavit je stereotypnosti pomocí 
barev a zvýrazňování;


