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Abstrakt 

Diplomová práce se zaměřuje na kvalitativní kreativní metodu mentálního mapování. 

V teoretické části vymezuje také pojmy kreativity a kvalitativního výzkumu, které jsou 

spojené s mentálními mapami. V praktické části je provedena analýza specifického 

výzkumu a na základě dosažených výsledků jsou navrženy možnosti řešení a aplikace 

této metody. 
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Abstract 

This master’s thesis is focused on qualitative creative method of mental mapping. The 

theoretical part deals with creativity and qualitative research too, these terms are linking 

with mental maps. In practical part is implemented analysis of specific research and on 

the basic of attained results are suggested possibilities solutions and applications of this 

method. 
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Úvod 

Mentální mapování je velmi zajímavá kreativní metoda jak k získávání kvalitativních 

dat, tak pro rozvoj manažerů, proto jsem se rozhodla věnovat se mentálním mapám ve 

své diplomové práci. Toto téma se mi líbí a zajímá mě, a tak jsem využila příležitosti 

podílet se na vyhodnocování dat získaných ze specifického výzkumného projektu 

prováděného právě pomocí mentálních map. Mohla jsem se tak blíže seznámit s 

metodou mentálního mapování a způsobem jejího vyhodnocování. Práce na tomto 

výzkumném projektu mě přesvědčila, že téma, které jsem si zvolila, je pro mě ideální. 

Tato diplomová práce je tedy zpracována jako jeden z výstupů specifického 

výzkumného projektu Užití metody mentálního mapování při mapování obsahu 

(významu) pojmů registrovaného na Vysokém učení technickém  v Brně pod 

evidenčním číslem BD 17001011. 

 

Diplomová práce je rozdělena do čtyř hlavních částí – vymezení problému a cíle práce, 

teoretická východiska práce, analýza mentálních map, doporučení formulovaná na 

základě výsledků analýzy. 

 

První kapitola obsahuje vymezení problému a jsou v ní také objasněny cíle diplomové 

práce.  

 

Teoretickým východiskům práce je věnována druhá kapitola. Jsou v ní citovány názory 

různých autorů zabývajících se danou problematikou. Protože mentální mapy podporují 

kreativní myšlení a chování, první podkapitola je věnována kreativitě jako takové a 

dalším technikám, kterými lze kreativitu rozvíjet. Druhá, nejdůležitější, podkapitola 

vysvětluje problematiku mentálních map, postupy k vytvoření mentální mapy, různá 

využití a také výhody a nevýhody mentálních map. Mentální mapy jsou jedním ze 

způsobů jak získat velké množství kvalitativní dat, proto je třetí podkapitola zaměřena 

na kvalitativní výzkum. Jsou zde uvedeny další možné metody sběru kvalitativních dat, 

analýza kvalitativních dat a výhody a nevýhody použití tohoto výzkumu. 
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Třetí kapitola obsahuje analýzu individuálních mentálních map získaných ze 

specifického výzkumného projektu a jejich vyhodnocení. V této kapitole je zahrnut i 

dotazník, který se zabývá povědomostí pojmu mentálních map a možností jejich využití.  

 

Návrhy k využití výsledků získaných analýzou dat ze specifického výzkumného 

projektu a doporučení k aplikaci metody mentálních map jsou shrnuty ve čtvrté 

kapitole. 

 

 



 12 

1 Vymezení problému a cíle práce 

Diplomová práce se zaměřuje na následující problém – Jaké asociace vyvolají u 

respondentů ekonomické pojmy, se kterými se běžně setkávají?  

 

Cíle diplomové práce: 

� Na základě relevantních pramenů představit kvalitativní kreativní metodu 

mentálního mapování. 

� V praktické části analyzovat individuální mentální mapy.  

� Podle výsledků analýzy formulovat doporučení k aplikaci této metody. 

 

V diplomové práci je používána metoda mentálního mapování. Sběr kvalitativních dat 

probíhal v rámci specifického výzkumného projektu, kterého se zúčastnili studenti 

prvního ročníku Fakulty podnikatelské VUT v Brně. 
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2 Teoretická východiska práce 

2.1 Kreativní myšlení 

„Odchýlit se od norem znamená, že na to musíte mít. Než začnete být tvořivý, musíte 

být odvážní. Tvořivost je osud, ale odvaha je cestou.“1 

           

 

2.1.1 Kreativita 

V Malé československé encyklopedii2, můžeme nalézt následující definici kreativity:  

„Kreativita je produktivní styl myšlení, odrážející se v činnosti člověka; specificky 

lidská aktivita realizovaná v tvůrčím procesu, jehož výsledkem je artefakt (dílo, reálné 

řešení problému) vytvořený kreativním jedincem; jedna ze základních psychologických 

potencialit člověka, rozvíjená z prvotní formy dispozice do aktivní a vůlí ovládané 

schopnosti tvůrčí produkce. Kreativní potenciál lze zjišťovat speciálními 

psychologickými testy.“ 

 

„Slovo kreativita pochází z latinského slova „creare“ a neznamená nic jiného než tvořit, 

vytvořit. Kreativita je tedy schopnost člověka vytvořit něco nové, nové myšlenky. 

Skutečně každý člověk je kreativní, jinak bychom nepřežili.“3 

 

Kreativitu definovala i americká psycholožka Amabileová4 „Dílo nebo řešení problému 

se považuje kreativní do té míry, do jaké je novým, užitelným, správným a 

přínosným řešením zadaného úkolu, a zároveň do jaké míry je úkol heuristický 

(objevný, původní, předpokládající nové řešení) než algoritmický (známý úkol 

s rutinním řešením).“ 

 

 

                                                 
1 Reiman, podle http://citaty.pelmel.info/citaty/c24-kreativita 
2 Malá československá encyklopedie, 1984-87 podle ŽÁK, P. Kreativita a její rozvoj. 2004. s. 28. 
3 HAVAS, H. Využijte svých schopností na 100%. 2006. s. 197. 
4 Amabileová, 1983 podle ŽÁK, P. Kreativita a její rozvoj. 2004. s. 28. 
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„Tvořivost je klíčem duševního úspěchu, a to ze dvou důvodů. Jednak díky ní můžeme 

přicházet s překvapivými a originálními nápady, jednak si její zásluhou můžeme 

zapamatovat všechno, co si zapamatovat potřebujeme. Lidský mozek je od přírody 

tvůrčí a my mu jen – chceme-li uvolnit jeho plný tvůrčí potenciál – musíme poskytnout 

správné prostředí.“5 

 

Kreativitu můžeme chápat jako schopnost, představit si nebo vymyslet něco nového, 

jako schopnost tvoření nápadů a řešení s využitím kombinace nebo změny starých 

nápadů. Kreativita může být označována jako postoj jedince, s jehož souhlasem se 

přijmou určité změny, je ochotný hodnotit nové nápady a je flexibilní v pohledu na 

danou věc. Kreativitou může být i proces, který je typický tvrdou prací nebo prostorem 

pro improvizaci.6 

 

Po prostudování definic kreativity od různých autorů lze říci, že kreativita je schopnost 

vytvořit něco nového a užitečného. Nositelem kreativity je člověk nebo skupina lidí.  

Zapojením vlastní představivosti mohou kreativní osoby nalézt originální řešení 

problémů a nový pohled na věc většinou tam, kde by je ostatní lidé nehledali.  

 

 

2.1.2 Kreativní osobnost 

Jak již bylo zmíněno výše, nositelem kreativity je člověk, proto je kreativita závislá a 

ovlivňována jeho vlastnostmi, které z části zdědí po svých předcích.  

 

„Tvořivými se stáváme, pokud obměňujeme a rozšiřujeme svoje zaměření své 

pozornosti a dokážeme tak vnímat další možnosti. Jinak řečeno, geniální jsou jen 

někteří, ale potenciál (různě velký) tvořivosti máme bez výjimky všichni. Je jen na 

nás, zda jej budeme prohlubovat a rozvíjet, nebo jej necháme ležet ladem, případně ho 

necháme zakrnět.“7 

 

                                                 
5 BUZAN, T. Mentální mapování. 2006. s. 94. 
6 ŽÁK, P. Kreativita a její rozvoj. 2004.  
7 HOSPODÁŘOVÁ, I. Kreativní management v praxi. 2008. s. 36. 
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Podle moderní psychologie existují určité rysy, které lze u kreativní osoby nalézt. 

Představitelé psychologie, kteří se touto problematikou zabývají, však nedokáží přesně 

říct, jak moc jsou osobní rysy určitého člověka příčinou kreativity a z jaké části jsou její 

podmíněnou součástí. Osobnostní rysy, které jsou příčinou kreativity, zkoumali  

Csiszkszentmihalyi a Winnerová. Naopak osobnostní rysy, které jsou podmíněnou 

součástí kreativity, studovali Amabileové a Eysencka. Vymezili deset základních rysů 

kreativní osobnosti. Jak zastánci příčin kreativity, tak zastánci podmíněné součásti 

kreativity dávají na první místo osobnostní rys tolerance vůči dvojznačnosti.8  

 

Deset základních rysů kreativní osobnosti9:  

1. Tolerance vůči dvojznačnosti 

Tak jako nenajdeme dva zcela stejné problémy, neexistuje při řešení problémů 

jasně definované řešení. Kreativní osobnosti vnímají více variant řešení a 

vyhledávají bohaté, vícevrstvé situace. 

2. Stimulační svoboda  

Kreativní osobnosti se při zadání úkolu neptají na omezení, která by mohla 

nastat (neomezují se používanou formou), naopak překračují hranice, proto 

nacházejí řešení způsoby, které se ostatním zdají neobvyklé. 

3. Funkční svoboda  

Funkční svoboda vyplňuje prostor, který vytvořila stimulační svoboda. Lidé, 

kteří jsou funkčně svobodní, neberou jednotlivé předměty tak, že jsou určeny 

pouze k určité činnosti, dokáží je využít i jinými způsoby.  

4. Flexibilita 

Kreativní osobnosti předkládají různé varianty řešení, netrvají pouze na jednom 

z nich. Nedělá jim problém opustit nevyhovující řešení a přejít k nějakému 

jinému. 

5. Ochota riskovat 

Rozhodneme-li se nalézt řešení nějakého problému, může se stát, že nalezené 

řešení nebude vyhovující a může tak nastat obava z prohry. Toto však kreativní 

osobnosti berou v potaz a nebojí se riskovat, ovšem pouze do určité míry. 

                                                 
8 ŽÁK, P. Kreativita a její rozvoj. 2006. 
9 ŽÁK, P. Kreativita a její rozvoj. 2006. s. 29-32. 
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Nevyhledávají sami od sebe riziko, protože riskování může dát pocit falešného 

bezpečí, ale to však nevede tak k tvořivosti. 

6. Preference zmatku 

Řád není pro kreativní lidi zajímavý, mnohem zajímavější pro ně je zmatek, ve 

kterém při řešení problému dokáží pracovat a dokonce mu dát i nějaký řád. 

7. Prodleva uspokojení 

„Sám proces kreativního řešení problému je největší odměnou. Jedinci se silně 

vyvinutou prodlevou uspokojení neočekávají, že jejich myšlenky a nápad, jejich 

řešení a výsledky práce budou okamžitě přijímány. Naopak. Právě pocit 

sounáležitosti s celým procesem řešení je pro ně největší odměnou. Napětí 

dlouhotrvajícího úsilí přispívá k tvořivosti.“ 

8. Oproštění od stereotypu sexuálních rolí 

„Poslední výzkumy psychologie kreativity jasně prokázaly, že pohlaví nemá na 

míru či kvalitu kreativního procesu dominantní vliv. Je sice pravdou, že 

v historii nalezneme kreativní jedince především mezi mužskou částí populace, 

nicméně je to spíše z důvodu toho, že ženy nebyly k tvůrčím počinům 

stimulovány a podněcovány. Podíváme-li se na malé děti hrající si v mateřské 

škole, nalezneme rozdílu mezi pohlavím, alespoň co se kreativity týká. I 

v dospělosti jsou za kreativní považování spíše ti, kteří nedbají na biologický 

rozdíl mezi mužem a ženou. Při kreativním řešení problému jde především o 

proces směřující k výsledku, není v něm místo na sexuálně pojaté role.“ 

9. Vytrvalost 

Než se T. A. Edisonovi podařilo zkonstruovat žárovku, musel provést zhruba 

tisíc neúspěšných pokusů. Z toho vyplývá, že kreativní lidí se nevzdávají. 

Pomocí neúspěchů získávají poučení a stimuly pro další práci. Případný 

neúspěch a překážky je neodradí kvůli tomu, že jsou tak moc posedlí splněním 

svého cíle.  

10. Odvaha 

„Autor nejkomplexnějšího testu kreativity, psycholog Torrance10, považuje 

odvahu za nejdůležitější předpoklad úspěchu tvořivého člověka. Právě kvůli 

bariérám, které se staví do cesty kreativním jedincům, kreativnímu procesu, ale i 

                                                 
10 Torrance podle ŽÁK, P. Kreativita a její rozvoj. 2006. s. 29-32. 
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kreativitě jako takové; je nutno, aby skutečně tvořivý jedinec byl vyzbrojen 

notnou dávnou odvahy. Musí čelit nejen neúspěchu – o ochotě riskovat jsme již 

hovořili – ale i danému statusu quo, celkové situaci, která na tvořivý počin 

prozatím není připravena“ 

 

K uvedeným rysům kreativní osobnosti Dacey a Lennonová11 přidávají ještě několik 

dalších rysů: vnímavost vůči problémům, sklon k emočním poruchám, větší 

sebeovládání, konvergentní a divergentní myšlení a flexibilita v jeho používání, vyšší 

průměrné IQ, otevřenost vůči zkušenostem, zodpovědnost, láska k dětem, samostatnost, 

zpochybňování statusu quo, myšlenková nezávislost, víra ve vlastní podněty a emoce, 

sebeřízení, pozitivní myšlení, nápaditost a originalita, kreativní lidé také raději pracují 

sami než s jinými lidmi. 

 

Z vyjmenovaných rysů kreativní osobnosti lze usoudit, že se jí může stát každý, ne jen 

studovaný člověk, jelikož kreativitu jde rozvíjet pomocí nejrůznějších metod. Větší 

předpoklady však budou mít lidé, kteří disponují výše zmíněnými rysy.  

 

 

2.1.3 Bariéry kreativity 

„Největší překážkou našeho vědění je to, co víme a nikoli to, co nevíme.“12 

         

 

Kreativní osobnosti by se měli odprostit od různých mýtů týkajících se kreativity13: 

� „Tvořivost je magický jev, který by neměl být pokoušen pochopením, protože 

by magická síla tvořivosti mohla zmizet – to je mýtus, který přetrvává staletí. 

� Tvořivost je dar nebes jako něco výjimečného, který dostanou jen vyvolení. 

� Být kreativním znamená být do určité míry také šílený, nebo aspoň psychicky 

nevyrovnaný, postižený. Ten, kdo takovému mýtu věří, si myslí, že tvořivosti 

bychom se měli vyhýbat jako nemoci. 

                                                 
11 Dacey a Lennonová, 2001 podle ŽÁK, P. Kreativita a její rozvoj. 2006.  
12 Bernard podle POKORNÝ, J. Psychologie tvořivého myšlení. 2006. s. 45. 
13 MIKULÁŠTÍK, M. Tvo řivost a inovace v práci manažera. 2010. s. 11. 
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� Tvořivost je výsadou mužů. Ženy inklinují spíše k rutině.“ 

 

Objevují se i další mýty např. konzumací alkoholu a návykových látek se zvyšuje 

kreativita, záblesk inspirace je nezbytně vyžadován pro kreativitu, kreativita může být 

vyvolaná brainstormingem a dalšími podobnými technikami.14 

 

I když každý člověk má předpoklady pro kreativitu, výsledky jeho práce tomu nemusí 

odpovídat. Aby mohla být kreativita uplatněna, je zapotřebí odblokovat určité překážky 

(bariéry). Možným důvodem blokující řešení může být neznalost, negativita, strach 

z neúspěchu, napětí. Emoce a naše postoje se také mohou stát bariérou kreativity. 

Můžeme rozlišit bariéry nespecifické, které se týkají nepříliš žádaných předpokladů 

člověka, nevztahují se k etapě kreativního procesu. Zařadili bychom sem neznalost, 

neschopnost nebo omezené myšlení, nežádoucí citový vztah nebo charakterové 

vlastnosti, tělesnou indispozici, nevhodné postoje, které vycházejí zevnitř osobnosti 

(např. nízké sebevědomí, komplexy), nebo postoje vycházející zvenčí (napři. vliv 

kultury, vliv výchovy). Bariéry nespecifické doplňují bariéry specifické, které se 

vztahují k etapě kreativnímu procesu. Např. bariéry, které působí v etapě identifikace, 

formulace a přístupu k řešení problému.15 

 

Adams16 rozděluje typy bariér do čtyř skupin – percepční, kulturní, emocionální a 

intelektuální. 

 

Percepční bariéry, označovány jako bariéry ve vnímání bránící řešiteli ve vnímání 

informací, které jsou pro vyřešení problému nezbytné. Potíže mohou nastat hned při 

vymezení problému, kdy nejsme schopni správně identifikovat problém a může se tak 

stát, že problémovou oblast vymezíme buď moc úzce, nebo složitě, ale ani jedna ze 

situací není žádoucí. Také si na vymezení problému mnohdy necháváme minimum 

času, abychom co nejdříve mohli začít s jeho řešením. Patří sem i neschopnost 

                                                 
14 ŽÁK, P. Kreativita a její rozvoj. 2006.  
15 POKORNÝ, J. Psychologie tvořivého myšlení. 2006.  
16 Adams podle POKORNÝ, J. Psychologie tvořivého myšlení. 2006. 
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překonání návykových stereotypů, které se vytvořily dlouhodobým vykonáváním určité 

činnosti, kladení důrazu na první myšlenku, co nás napadla.17  

 

Bariéry kultury a prostředí mohou výrazným způsobem ovlivňovat kreativní práci. 

Dávání přednosti tradicím před změnami je jednou z nich. Řadí se sem názory, že 

fantazie je zbytečná (opak je však pravdou, bez fantazie je tvořivost nemyslitelná), 

hravost je doménou především dětí, humor nepatří do řešení problémů, protože se jedná 

o vážnou věc, vědecké myšlení je základem pro vyřešení jakéhokoliv problému, který 

může být zrealizován za dostatečného množství financí.18 

 

Za emocionální bariéru je považován strach udělat chybu. Většina lidí má neúspěch 

spojen s potrestáním, zatímco úspěch s odměnou. Umět realisticky zhodnotit možné 

důsledky a rizika navrhnutého řešení, může být jedním ze způsobů jak překonat tuto 

emocionální bariéru. Dále sem řadíme neschopnost tolerovat dvojznačnost, preferování 

přijímání nápadů než samotnou tvorbu nových nápadů, nezájem o problémy, 

neschopnost odpočívat, odložit řešení nějakého problému na později, omezená 

představivost, neschopnost kombinovat, neschopnost odlišit realitu od fantazie nebo 

nadměrné nadšení a přílišná horlivost, při kterém může dojít k mnoha chybám.19 

 

Intelektuální bariéry jsou spojeny s nevhodnou volbou taktik myšlení. Používají se 

navyklé metody k řešení, i když mohou být pro daný problém nevhodné, spoléhání se 

na nesprávní informace, orientace na nesprávnost řešení, neschopnost si zorganizovat 

práci, prosazování pouze svých osobních zkušeností. Můžeme sem zařadit i 

neschopnost vyjádřit myšlenky díky nepřesnému vyjadřování se nebo nedostatečné 

jazykové dovednosti.20 

 

 

                                                 
17 POKORNÝ, J. Psychologie tvořivého myšlení. 2006. 
18 http://sk.wikipedia.org/wiki/Kreativita#Bari.C3.A9ry_kreativity 
19 POKORNÝ, J. Psychologie tvořivého myšlení. 2006. 
20 POKORNÝ, J. Psychologie tvořivého myšlení. 2006.  
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2.1.4 Kritéria kreativity 

Kritéria kreativity slouží k rozpoznání co je a co není kreativní. Psychologie uznává za 

kreativní myšlení takové, které splňuje požadavky21: 

� Originalita  

Může se jednat o nový nápad, který vznikne úpravou, spojením nebo rozšířením 

již existujících řešení.  

� Správnost 

Důležité je, zda výsledné řešení splňuje vstupní zadání. 

� Aplikovatelnost a užitečnost 

Výslední řešení by kromě praktického využití mělo splňovat i kritéria originality 

a správnosti.  

� Hodnota/přínos 

Jedná se o řešení, která jsou nové a plní potřebu, pro které vznikla. 

 

 

2.1.5 Kreativní proces 

Abychom dospěli k řešení složitějších problémů jinak než kreativním zábleskem, 

můžeme využít určitých metod a jejich etap kreativního procesu. 

 

Základní etapy kreativního procesu22: 

1. Tvůrčí nabuzení (iniciace)  

V této fázi by měl tvůrce získat odhodlání zvládnout těžkou situaci, i přes její 

obtížnost a časovou náročnost. 

2. Vymezení problému (orientace) 

Zpracování problému, nalezení řešení problému, zjištění nedostatku. 

3. Informační příprava řešení (preparace) 

Poznání všech charakteristik řešeného problému, stanovení cílů a vyhledání 

informací. 

4. Zrání tvůrčí myšlenky (inkubace) 

                                                 
21 ŽÁK, P. Kreativita a její rozvoj. 2006. 
22 POKORNÝ, J. Psychologie tvořivého myšlení. 2006. 
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Tvůrce získává odstup od problému, řešení nastává v okamžiku, kdy problém 

„uzraje“. 

5. Nalezení řešení (iluminace) 

Po předchozí etapě dochází velmi často k neočekávanému originálnímu řešení, 

které povědomě probíhalo v předchozí etapě. Většinou bývá nápad vyvolaný 

inspirací. 

6. Ověření nosnosti tvůrčího nápadu (verifikace) 

7. Propracování tvůrčího nápadu (elaborace) 

8. Uskutečnění nápadu v praxi (realizace) 

Nápad musí být zrealizován a měl by vyhovovat potřebám uživatelů. 

Rozhodující je praktické využití nápadu. 

9. Vyhodnocení kreativního procesu (evaluace) 

Jedná se o konečné řešení problému, důležité  je zpětné ověření, po kterém se 

může se stát, že se nám buď začnou otevírat nové možnosti, nebo se objeví nové 

problémy a my tak řešení změnit. 

 

První systémový náhled vytvořil Graham Wallas23, jeho systém je velmi jednoduchý a 

používá se dodnes. Oproti systému uvedeného výše obsahuje pouze čtyři fáze – 

preparace, inkubace, iluminace a verifikace.  

 

 

2.1.6 Metody rozvoje kreativity 

Kreativitu můžeme rozvíjet mnoha způsoby. 

2.1.6.1 Technika 90 sekund 

Technika vycházející z dvou možností, jak myslet kreativně. První možností je začít od 

nuly, tedy najít první myšlenku, kterou zaznamenáme na papír. Druhou možností je 

vědomé rozvinutí nápadu, myšlenky, který nás napadnul jako první. Fungování této 

metody je založeno na principu křížovky. Námi pověřená osoba nám položí určitou 

                                                 
23 Wallas podle ŽÁK, P. Kreativita a její rozvoj. 2004. 
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otázku, na kterou hned odpovíme, máme pouze 90 sekund a ničím jiným kromě 

položené otázky se během tohoto času zabývat nesmíme.24 

 

2.1.6.2 Denní snění 

„Jak to funguje? Kdo si pevně zakotví velký cíl, dosáhne toho, že se energie vyrovnají a 

působí jako magnet. Nebude potom míjet své nadějné příležitosti a šance, naopak  

zahlédne informaci, detail, který je pro něho důležitý – cíle přetvořené do obrazů, které 

si více připomínáme.“25 

 

2.1.6.3 Kreslení 

„Tato technika podporuje pravou hemisféru a obě hemisféry propojuje, zvyšuje 

koncentraci, schopnost představovat si a zobrazovat informace a poznatky. Vychází 

z kreslení jako schopnosti vidět a ze zručnosti ruky. Je to velmi účinný trénink mozku 

založený na odblokování levé, dominantní hemisféry a uvolnění prostoru pro pravou 

hemisféru. Technika nabízí postupně jednotlivé způsoby, jak dominantní hemisféru 

odblokovat, a vy se přirozeně učíte koncentrovat, vnímat detaily i celek, pracovat 

s prostorem a jeho vnímáním. Vedlejším produktem je relaxace, jak vám potvrdí každý, 

kdo jako hobby kreslí, maluje nebo se zabývá jinou tvořivou aktivitou.“26 

 

2.1.6.4 Crawford slip 

Jednoduchá technika ale efektivní technika, která je vhodná pro skupinu čítající 3-12 

účastníků. Osoba moderující toto sezení vysvětlí účastníkům pravidla. Bude jim 

položeno zhruba 10 otázek, na které během jedné minuty musí odpovědět písemně na 

papír, odpovědi se nesmí opakovat a musí se zpracovávat samostatně bez konzultace 

s ostatními. Po srozumění účastníků s pravidly jim je položena první otázka, jakmile na 

ni odpoví, je jim položena další otázka, která je však stejná jako ta první. Totéž se 

opakuje zhruba desetkrát. Výsledkem je rozsáhlý seznam odpovědí od účastníků.27 

                                                 
24 HOSPODÁŘOVÁ, I. Kreativní management v praxi. 2008. 
25 HOSPODÁŘOVÁ, I. Kreativní management v praxi. 2008. s. 48. 
26 HOSPODÁŘOVÁ, I. Kreativní management v praxi. 2008. s. 49. 
27 http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/management-msp/kreativita-
techniky/1001663/55348/?page=2#b24 
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2.1.6.5 Brainstorming 

Jedná se o nejznámější metodu používanou k rozvíjení kreativity. Za zakladatele 

brainstormingu je považován Alex Osborn, který definoval určitá pravidla při aplikaci 

brainstormingu. Během sezení je zakázaná kritika a negativní hodnocení ze strany všech 

přítomných, tzn. i facilitátora (člověk, který vede sezení tak, aby vedlo k cíli, napomáhá 

k vyřešení problému). Kritika je povolena až na úplném závěru. Každý ze zúčastněných 

by měl dát prostor svojí fantazii, neměl by mít strach napsat třeba i pro něj zdánlivě 

hloupý nápad. Při brainstormingu je vše dovoleno a měly by být předkládány co 

nejkonkrétnější nápady. Účastníci se při brainstormingu mohou inspirovat druhými, 

mohou se ovlivňovat navzájem a rozšiřovat tak cizí myšlenku nebo nápad. Jak bylo 

zmíněno výše, hodnocení je zakázané, důležité je množství nápadů, ze kterých se bude 

vybírat, proto je přínosná hodnota nápadu nepodstatná. „Neexistuje dobrý nebo špatný 

nápad, stejně tak neexistuje lepší nebo horší účastník. Při brainstormingu jsou si všichni 

rovni. Cílem je kvantita, každý může přinést nápad a obohatit druhé“28 

 

Při výběru účastníků bychom se měli řídit heslem „čím větší pestrost, tím originálnější 

nápady“. Ideální je, tvoří-li 20% zúčastněných lidé, kteří nemají s daným problémem 

žádnou zkušenost, 50% by měli tvořit odborníci v daném oboru a zbylých 30% bychom 

měli zaplnit odborníky v příbuzných oborech. Do brainstormingového sezení bychom 

neměli zapojovat lidi, kteří jsou věčně nespokojení, nemají smysl pro humor, jsou příliš 

kritičtí, pasivní, konfliktní nebo se nedokáží odprostit od zaběhnutých stereotypů. Není 

vhodné zapojovat i ty, kteří mezi sebou mají vypjaté vztahy. Za facilitátora bychom 

neměli zvolit nadřízeného či vedoucího kolektivu. Facitátor by měl vést 

brainstormingové sezení, nemusí se však zapojovat do vymýšlení nápadů.29 

 

Před započetím brainstormingu, by zúčastnění měli být seznámeni s pravidly. Při 

používání různých metod brainstormingu, bychom měli upozornit na věci, kterými se od 

sebe navzájem liší. Po této činnosti můžeme přistoupit ke klíčové fázi – definici 

problému a jeho zadání. Čím lépe vystihneme problém a účel daného sezení, tím lepší 

výsledky dostaneme. Dá se také očekávat větší množství asociací. Vyjasnění problému 

a diskuze nad daným tématem je vhodná, máme-li ve skupině laiky, kteří danému 
                                                 
28 ŽÁK, P. Kreativita a její rozvoj. 2006. s. 173-174. 
29 ŽÁK, P. Kreativita a její rozvoj. 2006. 
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problému nemohou tolik rozumět. Než se začne brainstorming, jsou doporučena různé 

hry, které uvolní kreativní schopnosti i zábrany jednotlivců. Při těchto aktivitách je 

vhodné, když účastníci sedí v kruhu. Při samotném brainstormingu je zakázáno 

jakékoliv hodnocení a to ani ve formě mimického náznaku. Hodnocení a celkové 

shrnutí sezení je povoleno, až na úplném konci, kdy může proběhnout formou diskuze 

nebo využitím hodnotících technik. Neučinili bychom na konci sezení jakoukoliv 

formou jeho zhodnocení, nedostali bychom zpětnou vazbu, která je pro nás důležitá.30 

 

Variant brainstormingu je mnoho, pro názornost je uvedeno provedení metody nazvané 

Branistorming classic31: 

1. „Vytvo řte skupinu odpovídající počtem a zaměřením danému úkolu (ideální 

počet 4-8) 

2. Napište viditelně pro všechny (například na tabuli nebo flipchart) hlavní téma 

sezení. Čím přesnější pojmenování problému, tím kvalitnější je zpětná vazba a 

výsledky. 

3. Ujistěte se, že všichni rozumí zadanému tématu, jsou s ním obeznámeni a 

nehrozí informační šum. 

4. Zopakujte přede všemi základní pravidla: 

a. Je přísně zakázáno hodnotit jakýkoli vnesený nápad. 

b. JEN HOUŠŤ! – čím více nápadů je přinášeno, tím kvalitnější je samotná 

seance. Cílem sezení je dát dohromady co největší počet myšlenek. 

c. Volný průběh. Nekritizujte žádný nápad. Cenzura je nepřípustná. 

d. Poslouchejte všechny vnesené nápady a využívejte jich k podnícení 

dalšího myšlení. 

e. Zamezte jakékoli diskuzi o nápadech během seance. 

f. Pokud se chcete sami zúčastnit seance, tak pověřte někoho, aby všechny 

nápady poctivě zapisoval. Měla by to být osoba, která ctí stanovená 

pravidla a nebude jakýmkoli způsobem při zapisování hodnotit nápady a 

eliminovat ty, o nichž soudí, že jsou nepodařené. 

                                                 
30 ŽÁK, P. Kreativita a její rozvoj. 2006. 
31 ŽÁK, P. Kreativita a její rozvoj. 2006. s. 177. 
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5. Brainstorming začíná. Bez jakékoli posloupnosti (každý může mluvit kdykoli a 

o čemkoli), bez předem vymezeného pořádku (pokud se budou nápady dávat po 

řadě okolo stolu, ti bez nápadů musejí „pasovat“).“ 

 

Dále nastává ukončení seance a vyhodnocení situace, shodné nápady mohou být 

kombinovány, všechny ostatní by se měly ponechat v původním stavu.32 

 

2.1.6.6 Strategie Walta Disneye 

„Walt Disney, známý podnikatel, zjistil, že se mu osvědčuje používat od nápadu 

k realizaci tří různých postojů či kognitivních stylů. Užitečnost této techniky si ověřilo 

i mnoho dalších. Používá se zejména v týmech, lze ji však také použít individuálně. Je 

například vhodná při přípravě nových projektů. 

Základní postup: 

1. Nejdříve se rozdělí tři role: snílek, realizátor, kritik (analytik). 

2. Jednotlivé role přicházejí ke slovu cyklicky v pořadí snílek – realizátor – kritik, 

a to až do úplného, všemi akceptovaného řešení. Role si zásadně neskáčou do 

řeči: nejdříve mluví jeden, a pak teprve další v pořadí. 

3. Úkolem snílka je předložit cíl a jeho základním postojovým rámcem je „nic není 

nemožné“. To znamená, že jakoukoli námitku či podnět, který dostane od 

kolegů, kreativně rozpracuje. 

4. Realizátor navrhuje, co kdy, jak a popřípadě s kým zařídí, aby bylo cíle 

dosaženo. Cíl zcela zásadně neposuzuje, a to ani z hlediska jeho proveditelnosti. 

5. Úkolem kritika je najít chybu či slabé místo na cíli či na návrhu realizace, a to 

pokud možno z co největšího množství úhlů pohledu. Může se jednat o finanční 

stránku věci, nedostatek zdrojů, marketing a prodej atp. Tato úzká místa kritik 

hledá ne proto, aby projekt „zabil“, ale proto, aby zabránil případným budoucím 

problémům. 

Postup se opakuje tak dlouho, dokud nejsou všechny tři zúčastněné strany spokojeny.“33 

 

                                                 
32 ŽÁK, P. Kreativita a její rozvoj. 2006. 
33 http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/management-msp/kreativita-
techniky/1001663/55348/?page=2#b24 
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2.1.6.7 Analogram 

„Analog využívá obrazné, provázané, symbolické myšlení pravé hemisféry, grafie 

znamená vyrývat, kreslit, psát. Technika umožňuje vysledovat pomocí tužky nebo 

počítače, kudy se pohybují naše myšlenky nápady. Metody vedou k novým a 

překvapujícím výsledkům při řešení problémů, situací, které promýšlíme. Analogramy 

mohou být psané nebo kreslené, mohou být prvním krokem k myšlenkovým mapám. 

Slovní analogramy zpracováváme tak, že pro každé písmeno slova, pojmu, jména, 

hledáme nejméně jeden význam, jehož první písmeno je stejné. Slov, které napíšeme na 

papír a ke kterému hledáme asociace, je také otázka, kterou pokládáme své intuici, 

svému vnitřnímu já, sami sobě.“34 

 

Výše jsou uvedeny různé metody, jak rozvíjet kreativitu a tím tak kreativní myšlení a 

chování. Tony Buzan tvrdí, že kreativita je založená na vnímavosti a za nejdokonalejší 

nástroj k rozvoji tvůrčího myšlení označuje mentální mapy. „Mentální mapy jsou 

nástrojem tvůrčího myšlení, který působí v souladu s přirozeným fungováním mozku. 

Díky nim může mozek využívat všechny své představy a asociace způsobem 

vyznačujícím se explozivností a okamžitým zapojením do sítí, způsobem, jenž je mu 

vrozen a jímž vnitřně výhradně postupuje. Musíme svému mozku umožnit, aby mohl 

takto pracovat i navenek.“35 

 

K hlavním cílům této diplomové práce patří seznámení se s metodou mentálních map. 

Problematika mentálních map je vysvětlená v následující kapitole.  

 

 

 

 

                                                 
34 HOSPODÁŘOVÁ, I. Kreativní management v praxi. 2008. s. 47. 
35 BUZAN, T. Mentální mapování, 2007. s. 78. 
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2.2 Mentální mapy  

2.2.1 Historie mentálních map 

První mentální (myšlenková) mapa byla vytvořena již ve 3. století našeho letopočtu. 

Jednalo se o grafické znázornění koncepce Aristotelovy kategorie, o které se snažil 

Porhyry z Tyfosu.36 Mentální mapy využívalo hodně významných lidí. Za zmínku stojí 

Leonadro da Vinci, v jeho zápiscích byly nalezeny různé obrázky, schémata a symboly. 

Albert Einstein, který tvrdil, že „představivost je důležitější jak vědomosti, protože 

představivost nezná hranic“. Své myšlenky také pomocí mentálních map zaznamenávali 

Galileo Galilei, Charles Darwin, Pablo Picasso, Thomas Edison, Michelangelo, sir Isaac 

Newton, sir Winston Churchill, William Blake, Marie Curie.37 Kolem roku 1960 Allan 

M. Collins a M. Ross Quillian začali rozvíjet sémantické sítě, chtěli je použít k 

vysvětlení teorie k pochopení lidského učení.  

 

Za zakladatele mentálních map je považován Tony Buzan, autor mnoha publikací 

v oblasti kreativního myšlení. Tony Buzan se nechal inspirovat sci-fi románem od 

Alfreda Korzybskiho, který chtěl porušit tradiční zvyky, že čtenář čte zleva doprava a 

odshora dolů. S tímto Buzan nesouhlasí a tvrdí, že mozek pracuje s nelineárním 

uspořádáním myšlenek.38  

 

2.2.2 Co to jsou mentální mapy? 

 „Mentální mapa je nejsnadnějším prostředkem, jak dostávat informace do našeho 

mozku a jak z něj informace dostávat ven - je tvůrčím a efektivním způsobem dělání 

poznámek, který doslova „mapuje“ naše úvahy. Mentální mapa se dá přirovnat k plánu 

města. Střed naší mentální mapy připomíná městské centrum. Symbolizuje naši 

nejdůležitější představu. Hlavní třídy vedoucí do centra představují hlavní myšlenky 

našeho myšlenkového procesu, vedlejší ulice jsou jako naše vedlejší myšlenky atd. 

Různé obrazové symboly a tvary na plánu města představují místa, která nás z různých 

                                                 
36 http://en.wikipedia.org/wiki/Mind_map 
37 BUZAN, T. Mentální mapování. 2007. 
38 http://en.wikipedia.org/wiki/Mind_map 
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důvodů mohou zajímat a v naší mentální mapě mohou zachycovat zvláště zajímavé 

představy.“39 

 

„Mentální (myšlenková) mapa je prostorová struktura myšlenkového procesu 

vyvolaného ústředním tématem, na které se pozornost mysli zaměřuje a od kterého 

odvíjí další a další myšlenky a představy. Je to kognitivní konstrukt, který jedinci 

pomáhá orientovat se ve svém okolí a porozumět mu, a to díky tomu, že zjednodušuje, 

kóduje a uspořádává často velmi složité a nepřehledné myšlení a jednání lidí v (určitém) 

prostoru. Jako myšlenková nebo též mentální mapa se označuje také technika, která k 

zachycení struktury myšlenkového procesu slouží.“40 

 

„Největším spojencem na cestě k úspěchu jsou mentální mapy.“41 

  

„Mentální mapa nahrazuje lineární myšlení. Uvádí v činnost mozek jako celek. Proniká 

všemi směry a zachycuje myšlenky z různých úhlů.“42 

 

Shrneme-li definice od různých autorů, můžeme říci, že mentální mapy jsou jedním ze 

způsobů strukturovaného záznamu informací. Představují obrazce znázorňující naše 

myšlenkové toky vyjádřené slovy nebo obrázky okolo hlavní myšlenky (pojmu). 

Základními prvky mentálních map jsou klíčová slova. Mentální mapa usnadňuje 

pamatování, vybavování a vstřebávání informací, díky nim můžeme vymyslet nové 

nápady a souvislosti. Jedná se o velmi individuální metodu, protože lidé mají různé 

myšlenkové pochody související s daným pojmem. Z této metody se tedy i zčásti dá 

vyčíst osobnost člověka vytvářející mentální mapu. 

 

                                                 
39 BUZAN, T. Mentální mapování. 2007. s. 14. 
40 FRANKOVÁ, E. Myšlenkové mapy a jejich využití při rozvoji manažerů. 2006. 
41 BUZAN, T. Mentální mapování. 2007. s. 94. 
42 Michalko podle BUZAN, T. Mentální mapování. 2007. s. 13. 
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Obrázek 1: Mentální mapa na pojem „úspěch“ (Zdroj: BUZAN, T. Mentální mapování. 2007. s. 70.) 

 

 

2.2.3 Tvorba mentálních map 

Vytvoření mentální mapy je velice jednoduché a tato činnost se může stát i zábavnou. 

Mentální mapu můžeme nakreslit na papír nebo k její tvorbě využít počítač.  

 

Snadnějším způsobem bude pro většinu papír. Kromě nelinkovaného bílého papíru (čím 

větší, tím lepší) pak budeme k tvorbě mapy potřebovat tužku, pastelky, mozek a 

představivost.43 

 

Pro tvorbu mentálních map existuje několik pravidel, kterými bychom se měli řídit.  

 

 

 

                                                 
43 http://toncar.cz/Clanky/myslenkove_mapy2.html 
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7 kroků k vytvoření mentální mapy44: 

1. Vybereme hlavní myšlenku nebo pojem, který budeme dále rozvíjet a napíšeme 

jej nejlépe uprostřed šikmo položeného čistého papíru, abychom mohli nechat 

působit svoje asociace všemi směry. 

2. K udržení naší soustředěnosti, inicializaci smyslů a podpoře naší představivosti, 

je dobré hlavní myšlenku nebo pojem vyjádřit obrázkem, který ji vystihuje. 

3. Při tvorbě můžeme využívat barvy z toho důvodu, že mají stejný účinek jako 

výše zmiňovaný obrázek. Pomocí barev nám také přijdou mapy živější a každé 

barvě můžeme přiřadit význam. 

4. K hlavní myšlence nebo pojmu připojíme hlavní větve (asociace prvního řádu), 

které jsou tvořeny našimi hlavními myšlenkami. K asociacím prvního řádu 

připojujeme asociace druhého a dalších řádů a tím rozvíjíme naši mapu. 

5. Větve bychom neměli zakreslovat jako přímky, ale jako křivky. Vhodné je 

zakončit křivky šipkou, abychom při zpětném vyhodnocování poznali 

související vztahy mezi asociacemi. 

6. Své asociace bychom měli vyjadřovat krátkými slovními spojeními, nejlépe 

však jedním klíčovým slovem. To si totiž vytváří lepší soubor dalších asociací a 

zvyšuje tím tak účinnost a flexibilitu mentální mapy. Dlouhým větám bychom se 

tedy měli určitě vyvarovat. 

7. Při zobrazování mentální mapy bychom se neměli omezovat a využít celý 

prostor papíru. Dojde-li nám volné místo na papíru, můžeme si je vytvořit 

přilepením dalšího papíru. Nic by nám nemělo bránit v soustředění a rozvoji 

kreativity. 

 

Po dokončení mentální mapy, bychom si celou mapu ještě měli prohlédnout a zamyslet 

se nad jednotlivými asociacemi. Vyskytne-li se nám nějaký pojem dvakrát, měli 

bychom jej podtrhnout, abychom ho odlišili od ostatních. Také se může stát, že se 

nějaký pojem opakuje třikrát, pak jej dáme do rámečku a zamyslíme se nad tím, jestli by 

si nezasloužil samostatnou mentální mapu, kde by byl hlavním pojmem.45 

 

                                                 
44 BUZAN, T. Mentální mapování. 2007. 
45 BUZAN, T. Mentální mapování. 2007.  
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Jak již bylo zmíněno výše, mentální mapu můžeme vytvořit i za pomoci počítače. 

Softwarů k tvorbě mentálních map je na trhu veliké množství. Můžeme si vybrat, zda 

chceme program placený nebo volně dostupný.  

 

K jednodušším programům, které jsou určeny především pro začátečníky, patří volně 

dostupný program FreeMind. Data se do programu importují buď přes webový 

prohlížeč nebo přes Mind Manager (součástí programu). Zadaná data se nám pak 

vyexportují ve formě obrázku nebo webové stránky. Při vytváření mentální mapy a 

zapisování asociací je uživateli nabízeno velké množství formátovacích prvků. Možné 

je i vkládat různé obrázky jako ikony a je-li mentální mapa příliš velká, dají se vložit i 

hypertextové odkazy, které propojí dvě asociace. Dále také aplikace nabízí efekt, při 

kterém se vybraná větev i její podvětve dají označit do tzv. oblaku a tak ji odlišit od 

ostatních.46  

 

Další programy – OpenMind, SmartDraw, XMIND. 

 

Mentální mapu můžeme vytvořit také pomocí webových aplikací, které jsou dostupné 

na internetu. K neplaceným službám patří  http://mind42.com/ nebo https://bubbl.us/, 

k placeným  http://www.mindmeister.com/. Na webové adrese http://wikimindmap.org/ 

nalezneme zajímavý generátor myšlenkových map na pojem, který si sami zadáme. 

Můžeme si i zvolit, v jakém jazyce mentální mapu chceme.47 

 

A pro jakou variantu se rozhodnout, chceme-li vytvořit mentální mapu? Papír nebo 

počítač? Výhody papíru jsou zřejmé. Máme jej skoro pořád po ruce, psaní na papír je 

rychlejší než vkládání pojmů do počítače, nemusíme se starat o způsob záznamu a 

můžeme se tak se víc soustředit na samotné téma mentální mapy. Nevýhodou tvorby 

mentální mapy na papír může být nečitelnost a horší opravování, což se v případě, kdy 

použijeme počítač nestane, ten nám vygeneruje čitelné obrázky. Zvolíme-li papír, může 

se nám stát, že budeme omezeni prostorem. I když si nový prostor můžeme vytvořit 

přilepením dalšího papíru, určitě tak nedosáhneme prostoru (paměti), kterou nám 

poskytuje počítač. Pro sdílení mentálních map s ostatními je lepší využít k jejich tvorbě 
                                                 
46 http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page 
47 http://extrawindows.cnews.cz/myslenkove-mapy 
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počítač. Hlavní nevýhodou použití počítače je obětování času, než se naučíme s určitým 

programem nebo danou aplikací pracovat. Nevýhodou je také to, že při zadávání našich 

myšlenkových toků do programu ztrácíme kontakt s mentální mapou, což se u papíru 

nestane, protože vždy vidíme celou jeho plochu. 

 

 

2.2.4 Využití mentálních map 

„Postupy získávání a zpracování dat prostřednictvím mentálních map umožňují např. 

sociálním geografům shrnout informace od více či mnoha jedinců a vyjádřit, jak 

intenzivně lidé preferují dané oblasti a z jakého hlediska.“48  

 

„V managementu a ve výzkumu managementu se technika kognitivního mapování resp. 

technika tvorby mentálních map používá k řešení komplikovaných problémů (např. 

vývoj organizačních strategií apod.) a její smysl je spatřován zejména v tom, že v jejím 

průběhu je jednotlivými účastníky vytvářena „společná argumentačně-orientační báze 

pro přípravu a realizaci dalších akcí.“49 

 

Technika mentálního mapování umožňuje v závislosti na výukových a rozvojových 

cílech určitým způsobem iniciovat zaměřené myšlenkové procesy a zachytit tak jejich 

složitou strukturu pomocí mentální mapy. Data, která užitím této metody získáme, 

můžeme kvalitativně analyzovat a využít k rozvojovým účelům. „Techniku mapování 

lze přitom užít nejen ke zmapování vnitřního duševního prostoru jedince, ale také ke 

zmapování duševního prostoru týmu i celé organizace, zejména pokud ji z roviny 

aplikace individuální dále posuneme k aplikaci týmové.“50 

 

„Tvorba myšlenkových map se může stát nástrojem51: 

• diagnostickým - diagnostikovat lze různé problémy motivační, stimulační, 

vztahové, komunikační, organizační apod., ale také strukturu, obsahovou náplň a 

                                                 
48 DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. 1993 
49 PAVLICA, K. a kol. Sociální výzkum, podnik a management. 2000. s. 66. 
50 FRANKOVÁ, E. Myšlenkové mapy a jejich využití při rozvoji manažerů. 2006. 
51 FRANKOVÁ, E. Myšlenkové mapy a jejich využití při rozvoji manažerů. 2006. 
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hierarchii potřeb a očekávání v osobní a pracovní oblasti, míru a kvalitu 

kreativity, kapacitu ke změně individuální, týmové i organizační apod.,  

• terapeutickým - už samotná tvorba myšlenkové mapy může přinést abreakci, 

ale na základě analýzy dat také dlouhodobější terapeutické efekty, 

• rozvojovým - diagnostický a terapeutický přínos techniky je podporou pro 

cílený rozvoj manažera, týmu a organizace orientovaný podle identifikovaných 

potřeb a očekávání,   

• výukovým - tvorba myšlenkových map jako korektně aplikovaný nástroj 

výukový spojuje cíle a efekty diagnostické, terapeutické i rozvojové; kvalitativní 

analýza a klasifikace získaných výpovědí týkajících se např. sebepoznání může 

ukázat tendence, které převažují v úrovni a struktuře sebepoznání budoucích i 

stávajících manažerů, a následně relevantním způsobem zaměřit jak jejich 

vzdělávání v oblasti poznatků, tak i trénink manažerských dovedností; lze tak 

dosáhnout vyšší účinnosti výuky, která připravuje manažery na výkon řídící 

pozice a má směřovat i k jejich celkovému osobnímu rozvoji.“ 

 

Mentální mapy mohou tedy mohou posloužit k přesné formulaci myšlenek, ke vzájemné 

komunikaci, ke strukturovanému psaní poznámek, k rozvržení složitého projektu, 

k plánování různých projektů nebo jako pomůcka při studiu, při analýze a řešení 

problému, k řízení času. Možností využití je nespočet.  

 

Vytvořením mentální mapy při přípravě na zkoušku lépe pochopíme strukturu dané 

problematiky, snadněji se nám určité pojmy budou pamatovat a pomocí mentální mapy 

si studované téma můžeme zopakovat. Mentální mapa má využití i ve výuce jako 

samostatná práce nebo jako společné dílo, kdy slouží jako doplněk k aktivitám 

podobným diskuzi nebo brainstormingu. Učitel nebo některý z žáků zaznamenává do 

mentální mapy na tabuli všechny nápady a myšlenky ostatních. Všichni tak vidí obraz 

společných myšlenek a nápadů, díky tomu mají přehled, kam jejich myšlenky. Díky 

tomuto procesu jedinci dovedou lépe argumentovat a dále rozvíjet diskuzi. Tato forma 

součásti výuky je pro žáky zábavnější a efektivnější. Pro lepší pamatování by mentální 
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mapa neměla být složená pouze z klíčových slov, ale by v ní být zahrnuty i obrázky, 

tabulky a grafy.52  

 

Mentální mapy se dají použít i v zaměstnání. „Mentální mapy jsou ideálními 

pracovními nástroji. Umožňují vám promýšlet, plánovat, organizovat a rozvrhovat 

pracovní činnosti mnohem účinněji než jakékoli jiné pomůcky. Používat by je měl 

každý podnik, každá organizace!“ Využít se dají například při přijímacím pohovoru, 

kdy si uchazeč může předem vytvořit mentální mapu na otázky, které se často v 

přijímacím pohovoru vyskytují (např. Proč u nás chcete pracovat? Proč se podle vašeho 

mímění hodíte právě na toto místo?). Z hotové mentální mapy si pak může předpřipravit 

odpovědi. Naopak zaměstnavatel, nechá-li uchazeče o práci vytvořit mentální mapu, 

kde hlavním pojmem bude logo firmy, může vyčíst zajímavé informace (s čím si 

uchazeč spojuje jejich firmu). Dále se mentální mapy mohou využívat na pracovním 

jednání, kdy se dají použít jako efektivní metoda k zaznamenávání si poznámek.53 

 

Mentální mapy se dají také použít jako pomocný materiál v předvýzkumu pro vhodnější 

formulaci otázek v hlavním výzkumu, získáme tak velké množství kvalitativních dat. 

 

 

2.2.5 Výhody mentálních map 

Mentální mapy aktivují mozek ve všech úrovních, tím zdokonalují bystrost a schopnost 

zapamatovat si věci. Jsou nástrojem ke zlepšení paměti, protože atraktivita věcí, na 

které si při tvorbě mentálních map vzpomeneme, vybízí mozek znovu se k nim navrátit. 

Využívají tedy jednotlivých asociativních schopností ke zvýšení psychické činnosti 

mozku a vytváření zpětných vzpomínek. Odráží i proces kreativního myšlení a tím 

zvyšují kreativní schopnosti, individuální důvěru, motivaci a obecné mentální funkce.54  

 

 

                                                 
52 http://www.mindmaps.cz/view.php?nazevclanku=jak-tvorit-myslenkovou-mapu-ve-
vyucovani&cisloclanku=2008090006 
53 BUZAN, T. Mentální mapování. 2007. 
54 BUZAN, T., BUZAN, B. The mind map book. 2006. 
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Mentální mapy vyžadují naše soustředění na hlavní myšlenku (pojem), díky naší 

koncentraci se informace převádí z krátkodobé paměti do dlouhodobé. Umožňují 

oddělovat nebo k sobě přiřazovat určité asociace a vzájemně je srovnávat. Mentální 

mapy mohou pomoci lépe se zorientovat v problému, při analýze podporují hledání 

různých řešení a vnáší do analýzy kreativitu. Zobrazují originální myšlenkové toky 

osoby, která mapu tvoří. Je v nich obsaženo velké množství kvalitativních dat, které 

můžeme zpracovávat, případně srovnávat s ostatními, použít ke kvalitativnímu 

výzkumu. 

 

Díky mentálním mapám se nám zrychluje myšlení, můžeme získat ničím neohraničenou 

flexibilitu a využívat těch oblastí v mozku, kde se ukrývají originální nápady. 

 

Shrnutí výhod používání mentálních map55: 

� naučíme se díky nim lépe plánovat 

� rozvíjí se díky nim komunikace a tvořivost 

� šetří čas 

� pomáhají lépe zvládat problémy 

� zvyšují koncentraci 

� zlepšují organizační schopnosti 

� procvičují paměť 

� schopnost svět vnímat jako celek 

� urychlují a zefektivňují učení 

 

 

2.2.6 Nevýhody mentálních map 

Najít nevýhody většinou nebývá snadné, protože zastánci daných metod někdy nejsou 

schopni objektivního posudku. Za největší problém by se dala označit neznalost metody 

mentálních map a možnosti jejího využití. 

 

                                                 
55 BUZAN, T. Mentální mapování. 2007. 
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Při skupinovém zpracovávání myšlenkových map se může stát, že je čitelná a 

pochopitelná pouze pro autora, důvodem jsou individuální myšlenkové pochody tvůrce 

mapy. Další nevýhodou může být zaznamenávání ve formě klíčových slov, tak nám 

mohou uniknout některé souvislosti, toto ovšem může být některými považováno i za 

výhodu. 

 

Obecně můžeme říci, že se myšlenkové mapy zpracovávají spíše pro vlastní použití než 

např. při kolektivním řešení problému.  

 

Chceme-li je použít posloužit jako pomocný materiál v předvýzkumu pro vhodnější 

formulaci otázek v hlavním výzkumu, tzn. získáme určitý počet mentálních map, které 

budou obsahovat velké množství asociací spojených s daným pojmem, musíme se smířit 

s tím, že vyhodnocování a kategorizování asociací nám může zabrat velké množství 

času a také to nebude zrovna jednoduché. 

 

„I když techniku mapování a tvorby myšlenkových map doporučuje v publikacích 

zaměřených na kreativitu a rozvoj managementu více autorů (např. Bender, 2002; 

O´Keefe, 1996;  Žák,  2004) a podle osobních sdělení i údajů na webových stránkách je 

ve výukových kurzech používána (a má i softwarovou podobu), studie, které by 

analyzovaly výsledky této techniky a doložily její přínos pro manažery, týmy a 

organizace nebyly realizovány  (nebo nejsou dostupné).“56 

 

 

2.3 Kvalitativní výzkum 

Metoda mentálního mapování patří ke kvalitativním výzkumným technikám, proto je 

kvalitativnímu výzkumu věnována tato podkapitola. 

 

“Kvalitativní výzkum je proces hledání porozumění založený na různých 

metodologických tradicích zkoumání daného sociálního nebo lidského problému. 

                                                 
56 FRANKOVÁ, E. Myšlenkové mapy a jejich využití při rozvoji manažerů. 2006. 
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Výzkumník vytváří komplexní, holistický obraz, analyzuje různé typy textů, informuje 

o názorech účastníků výzkumu a prování zkoumání v přirozených podmínkách.”57 

  

„Kvalitativní výzkum se snaží interpretovat pohledy subjektů na zkoumaný předmět 

tím, že výzkumník přejímá jejich perspektivu. Využívá se podrobný popis 

každodenních situací. Jde o porozumění akcím a významům v jejich sociálním 

kontextu. Při kvalitativním výzkumu se neredukuje počet proměnných ani vztahy mezi 

nimi, o jejich redukci rozhodují samy zkoumané subjekty. Jsou upřednostňovány 

otevřené a nestrukturované výzkumné plány, analýza vychází z velkého množství 

informací o malém počtu jedinců. Převažuje zájem o reálné celky, interakce mezi aktéry 

a individuální osudy. Úkolem kvalitativního výzkumu je vytvoření holistického obrazu 

zkoumaného předmětu, zachycení toho, jak účastníci procesů situace interpretují a 

zachycení interpretací těchto interpretací.“58 

 

„Zásady kvalitativního výzkumu59: 

� Otevřenost – otevřenost vůči zkoumaným objektům, k jejich zvláštnostem, 

situacím 

� Subjektivita – zkoumající se musí částečně identifikovat se zkoumaným jevem = 

zaručuje, že výzkumník získá přístup k subjektivním interpretacím zkoumaných 

osob 

� Procesuálnost – výzkumný akt je procesem, v jeho průběhu se mění jeho 

jednotlivé prvky 

� Reflexivita – připravenost výzkumníka reagovat na nové nečekané momenty 

� Zaměření na případ – pozornost je věnována jednotlivým případům – podrobně 

je popisuje, dle nich navrhuje 

� Historicita a kontextuálnost – určitým situacím lze porozumět až po jejich 

situování do širšího historického kontextu – snaha pochopit jevy, chování v 

jejich kontextu.“ 

 

 

                                                 
57 HENDL, J. Kvalitativní výzkum. 2005. s. 50. 
58 http://cs.wikipedia.org/wiki/Kvalitativn%C3%AD_v%C3%BDzkum 
59 VOJTOVÁ, M. Terminologie ve výzkumu. 2010. 
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2.3.1 Typy výzkumů v kvalitativním p řístupu 

Výzkumů se v rámci kvalitativního zpracovávání rozeznává minimálně pět. Ovšem 

autoři zabývající se touto problematikou se v členění typů výzkumu poněkud liší. 

Někteří autoři upřednostňují třídění podle tradic kvalitativního přístupu v psychologii, 

nebo zařazují určitou metodu k typům výzkumu, zatímco jiní ji řadí mezi metody 

získávání kvalitativních dat. Rozhodla jsem se uvést některé typy výzkumů podle Yina, 

které pokrývají větší část spektra psychologických výzkumných studií používajících 

kvalitativní přístup.60  

 

Případová studie je základní a nejrozšířenějším typem výzkumu v rámci kvalitativního 

přístupu. „Případem rozumíme objekt našeho výzkumného zájmu, kterým může být 

osoba, skupina organizace atd. Někdy je případ chápán v mnohem větší šíři, důležité 

v tomto případě je, aby byl případ řádně definován, ohraničen a aby způsob výzkumné 

práce odpovídal základním pravidlům práce s případovou studií. Analýza jednotlivých 

případů nám v průběhu celého výzkumu umožňuje sledování, popisování a vysvětlování 

případu v jeho komplexnosti, a díky tomu může dospět k přesnějším a do hloubky 

jdoucím výsledkům.“61  

 

Dalším typem výzkumu je analýza dokumentů, pod tímto pojmem rozumíme 

výzkumnou strategii, která je založená na zanalyzování již existujícího materiálu, jenž 

vznikl interakcí mezi výzkumníkem a účastníky výzkumu. „Výzkumník většinou pouze 

dle svého výzkumného cíle materiál vybírá, provádí selekci, případně různé úpravy atd. 

V porovnání se všemi ostatními plány výzkumu v oblasti kvalitativního přístupu je ze 

strany výzkumníka právě při analýze dokumentů největší možnost tyto zdrojové 

materiály ovlivnit.“62  

 

„Terénní výzkum patří spolu s případovou studií ke „zlatému základu“ kvalitativního 

přístupu a současně pro psychologii představuje téma, které bylo po dlouhé období 

podceňováno a nedostatečně diskutováno. Terénní výzkum má hlavní cíl zkoumat svůj 

předmět (určitý psychologický fenomén) v co možná nejpřirozenějším prostředí, kde se 

                                                 
60 MIOVSKÝ, M. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. 2006. 
61 MIOVSKÝ, M. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. 2006. s. 93-95. 
62 MIOVSKÝ, M. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. 2006. s. 98-99. 
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vyskytuje, tj. kde vzniká, rozvíjí se, probíhá a zaniká. V přirozeném prostředí je 

zkoumaný fenomén obvykle ovlivňován velkým množstvím různých faktorů, které jsou 

často pro konvenční výzkumné nástroje obtížně dostupné. Snahou výzkumníka je 

samozřejmě snahou reflektovat možná zkreslení, vzniká zásahem samotných 

výzkumných metod. Vychází přitom z předpokladu, že zkoumání daného procesu 

v umělých podmínkách laboratoře či jinak vytvořené nepřirozené situace může způsobit 

zásadní zkreslení znemožňující validní popis a interpretaci nejdůležitějších prvků. Proto 

výzkumníci vyrážejí do terénu a zúčastňují se každodenních situací spolu s dalšími 

s účastníky výzkumu. Zúčastněné pozorování se tak pro tento výzkumný plán stává 

ústředním termínem a metodou.“63 

 

Dále sem patří kvalitativní experiment, který je označován jako zásah do určitého 

sociálního nebo psychologického procesu za účelem prozkoumání jeho struktury a 

vlastností. Příkladem může být i nasimulování extrémních situací, ke kterým moc příliš 

nedochází (např. nasimulování katastrofy).64  

 

 

2.3.2 Metody získávání kvalitativních dat 

Metod jak získat kvalitativní dat je mnoho. Cílem této diplomové práce bylo seznámení 

se s metodou mentálního mapování, proto jsou ostatní metody popsány stručně. 

 

2.3.2.1 Pozorování 

Pozorování můžeme označit za nejzákladnější techniku sběru dat. Velká část informací, 

které máme, jsou díky tomu, že se díváme kolem sebe a pozorujeme okolí, ve kterém se 

pohybujeme. Lidské pozorování je selektivní činností, tzn. vybereme si a zapamatujeme 

jen ty informace, které jsou pro nás zajímavé, důležité. Vědecké pozorování je 

plánovitou selektivní činností, kdy vědec upírá svoji pozornost na to, co si pečlivě 

                                                 
63 MIOVSKÝ, M. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. 2006. s. 103-104. 
64 MIOVSKÝ, M. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. 2006. 
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naplánoval a co nejlépe definoval. Pokládá si tedy dvě základní otázky -  co a jak 

pozorovat.65 

 

2.3.2.2 Rozhovor 

„Interview patří mezi nejobtížnější a současně nejvýhodnější metody pro získávání 

kvalitativních dat. Při jeho zvládnutí totiž nejde pouze o získání potřebných sociálních 

dovedností a citlivosti, ale také o kultivaci schopností pozorovat (jak introspektivní, tak 

extrospektivní pozorování) a umění obě metody vzájemně provázat a dokázat z nich pro 

výzkum vytěžit maximum. Z terminologického hlediska termínem interview 

označujeme takový rozhovor, který je moderovaný a prováděný s čitým cílem a účelem 

výzkumné studie. Interview je prováděno obvykle s jednou, maximálně třemi osobami. 

Důvodem k tomuto rozdělení je fakt, že při více než třech osobách dochází ke vzniku 

fenoménů, jako je skupinová dynamika apod. Při větším počtu osob již hovoříme o 

skupinovém interview nebo o ohniskové skupině. Nepoužíváme termín rozhovor právě 

z důvodu jasného odlišení rozhovoru jako výzkumné metody (interview) a rozhovoru 

jako formy běžné lidské komunikace.“66 

 

Při individuálním rozhovoru získáme informace hlubšího a širšího zaměření, při 

dotazování respondent snese těžší zátěž a zčásti může rozhodnout o množství informací, 

které chce vyškolenému tazateli sdělit. Toto dotazování je drahé a dlouho trvá, než 

proběhnou rozhovory se všemi určenými respondenty. 

 

Při skupinovém dotazování, tzv. interview, získáme více informací a také je můžeme 

označit za efektivnější. Dochází zde ke komunikaci mezi respondenty, zaslechnuté 

názory ostatních mohou sloužit jako podněty pro rozvíjení diskuze. Za nevýhodu 

můžeme označit fakt, že skupina je uměle vytvořená, mohou se v ní objevit jedinci, 

kteří nedají prostor ostatním, aby se také vyjádřili, je také těžší získat respondenta, 

protože někteří lidé neradi sdělují své názory před ostatními.  

 

                                                 
65 FERJENČÍK, J. Úvod do metodologie psychologického výzkumu. 2000. 
66 MIOVSKÝ, M. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. 2006. s. 155-156. 
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Další možností je standardizovaná technika ohnisková skupina, která kombinuje 

skupinový rozhovor s prvky brainstormingu a pozorování.  

 

2.3.2.3 Textové dokumenty jako zdroj kvalitativních dat 

„Práce s dokumenty tvoří velmi specifickou oblast aplikace kvalitativního přístupu. Její 

specifičnost je dána tím, že tyto materiály existují nezávisle na naší výzkumné činnosti 

v tom smyslu, že je obvykle nevytváříme. Nejde tedy v jejich případě o metodu 

získávání dat v pravém smyslu slova, kdy data v průběhu výzkumu různými postupy a 

metodami skutečně vytváříme. Zde již data máme vytvořená, fixovaná a pouze je 

musíme shromáždit. To je odlišný postup od postupu vytvářením dat (např. metodou 

interview, pozorování atd.). To s sebou přináší určité výhody i omezení. Výzkumník 

například nemůže ovlivnit podobu těchto dat. Například při analýze médií nebo 

osobního deníku nemůže jakkoli zasáhnout do charakteru a obsahu těchto dokumentů a 

nějak je měnit. Je tam omezena možnost zkreslení a každý, kdo by s daným materiálem 

pracoval, má prakticky stejné možnosti. Pro změnu jsme však většinou limitováni zase 

tím, že nový, případně rozšířený materiál můžeme získat pouze ve výjimečných 

případech.“67 

 
 
 

2.3.3 Analýza kvalitativního výzkumu 

Než přejdeme k samotné analýze, musíme získaná data zpracovat a připravit. Musíme je 

přepsat, systematizovat, provést různé dílčí úpravy, až po těchto krocích s nimi můžeme 

pracovat dále. 

 

„Analýza kvalitativních dat je oprávněně považována za prakticky nejobtížnější fázi 

realizace studie. K tomu výrazně přispívá velká míra volnosti výkladu jednotlivých 

metod, nízká standardizace dílčích postupů a obrovské množství možností, které nám 

skýtají jak jednotlivé metody, tak nepřeberné množství variant vzniklých jejich 

vzájemnou kombinací. Na kvalitativní analýzu lze nahlížet různě. Někdy se můžeme 

setkat s názorem, který odmítá jakýkoli jiný než deskriptivní přístup. Výsledkem je pak 

                                                 
67 MIOVSKÝ, M. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. 2006. s. 189. 
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v podstatě utřídění a popis získaných dat. Stejně tak se na druhé straně můžeme setkat s 

velmi radikálními přístupy pohybujícími se až na hranici spekulativnosti, kde je 

kvalitativní analýza chápána skutečně již více jako umění než jako věda.“68 

 
 
„Obecně pak pod termínem analýza kvalitativních dat chápeme následující fáze 

výzkumu: 

� Kódování: přiřazování klíčových slov či symbolů k částem textu tak, aby byla 

umožněna snadnější a rychlejší práce s těmito částmi a bylo možné 

prostřednictvím kódů kdykoli snadno pracovat s většími významovými celky. 

Proces kódování je de facto procesem identifikace a systematického označování 

významových celků dle vytvořených kritérií.  

� Archivace kódovaných dat: uchování zakódovaného i původního textu jako 

organizované homogenní databáze (ať již v „papírové" nebo elektronické 

podobě),  

� Propojování dat: hledání spojitostí v datech a vzájemné propojování částí ve 

větší celky, vytváření a identifikace kategorií, trsů atd.  

� Komentování a doplňování dat: psaní komentářů a doplňků, které vhodným 

způsobem rozšiřují existující data či je uvádějí do kontextuálních vztahů, čímž 

usnadňují a zpřesňují analýzu.  

� Vyvozování závěrů a verifikace: interpretace údajů a ověřování její platnosti. 

Hledání opor pro zvolený interpretační rámec, hledání alternativ tomuto rámci a 

hledání jeho výhod i nevýhod (omezení), tj. identifikace podmínek, za nichž je 

vytvořená interpretace údajů validní, a naopak podmínek, za nichž přestává být 

(nebo její části) platná.  

� Budování teorie: vývoj a vytvoření systematických, konceptuálně koherentních 

vysvětlení nálezů, tj. vytvoření homogenního interpretačního rámce, v němž své 

nálezy popisujeme a vysvětlujeme.  

� Grafické mapování: vytváření schémat, diagramů, modelů atd., které graficky 

zobrazují naše nálezy a případně jsou schopny graficky znázornit výslednou 

podobu teorie, kterou jsme v průběhu studie budovali.“69 

                                                 
68 MIOVSKÝ, M. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. 2006. s. 219. 
69 MIOVSKÝ, M. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. 2006. s. 219-220. 
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2.3.4 Výhody, nevýhody kvalitativního výzkumu 

Výhodou kvalitativního výzkumu je získávání podrobného popisu při zkoumání jedince 

nebo skupiny. Zkoumání probíhá v přirozeném prostředí. Výzkum reaguje na místní 

podmínky, mezi kterými hledá souvislosti. Umožňuje navrhovat různé teorie. Hlavní 

nevýhodou je riziko, že získané informace se nemusí dát zobecnit na jiné prostředí nebo 

na celou populaci, důvodem je jejich subjektivní charakter. Kvalitativní data jsou těžko 

převeditelné na kvantitativní poznatky, je obtížné je testovat, získáme pouze hypotézy a 

teorie. Sbírání dat je časově náročné a výsledky mohou být ovlivněné osobou, která 

výzkum prováděla. Osoba provádějící výzkum musí praktické zkušenosti.70  

 

Při zpracovávání kvalitního výzkumu se nevyřazují žádné odpovědi, při větším počtu 

respondentů se tedy musí počítat s časovou náročností při vyhodnocování. 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

                                                 
70 VOJTOVÁ, M. Terminologie ve výzkumu. 2010. 
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3 Analýza mentálních map 

Tato diplomová práce je zpracována jako jeden z výstupů specifického výzkumného 

projektu Užití metody mentálního mapování při mapování obsahu (významu) 

pojmů registrovaného na VUT v Brně pod evidenčním číslem BD 17001011. 

 

Sběr kvalitativních dat byl proveden pomocí vyučujících na přednáškách a cvičeních 

v akademickém roce 2010/2011. Respondenty byli studenti prvního ročníku Fakulty 

podnikatelské VUT v Brně. V této práci jsou zahrnuty respondenti studující obor 

manažerská informatika. 

 

Úkolem výzkumného projektu je zjištění, jak studenti chápou obsah pojmů, se kterými 

se běžně setkávají při studiu: 

� Finance 

� Ekonomie 

� Informace 

� Komunikace 

� Manažer 

 

Sběr dat probíhal následovně. Studentům byly nejprve rozdány čisté bílé papíry, poté 

jim byl vysvětlen princip tvorby mentálních map a postupně jim byly sdělovány hlavní 

pojmy. K zaznamenání svých asociací spojených s danými pojmy nebyli omezeni 

časem. 

 

Tímto postupem byly získány mapy od 157 studentů. Získané mentální mapy se nejprve 

musely rozdělit na dvě skupiny – ženy a muži. Po roztřízení se zjistilo, že výzkumu se 

zúčastnilo 35 žen, 102 mužů a 20 lidí, kteří mentální mapy nepodepsalo. Všechny mapy 

však do výzkumu být zahrnuty nemohly. 

 

Kritéria pro zahrnutí mentálních map do tabulkového vyhodnocování: 

� Od každého z respondentů muselo být vytvořeno všech 5 mentálních map. 

� Mapy musely být úplné a čitelné. 
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� Mapy musely být podepsané (počítá se s pokračováním výzkumu ve vyšších 

ročnících). 

 

Po zohlednění kritérií byl konečný počet studentů, od kterých mohly být mentální mapy 

zařazeny do tabulkového zpracování, 129, z toho 34 žen a 95 mužů. Nejvíce mentálních 

map bylo vyřazeno hned při prvotním třízení, kdy chyběl podpis. Nemohlo by se tedy 

rozlišit, zda je autorem žena nebo muž. Menší množství map pak bylo vyloučeno 

v průběhu zápisu k tabulkového zpracování v programu Microsoft Excel, většinou 

z důvodu nečitelnosti některých asociací. 
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Graf 1: Znázornění poměru vyřazených a použitých respondentů (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

Jak již bylo zmíněno, neexistuje takový program, který by větší množství mentálních 

map vyhodnotil a zanalyzoval, proto bylo tabulkové zpracování provedeno v programu 

Microsoft Excel.  

 

Metoda mentálního mapování patří k metodám využívajících se v kvalitativním 

výzkumu, který nevyřazuje žádné odpovědi, proto při zpracování byla zaznamenána 

každá odpověď z každé mentální mapy. Do programu Microsoft Excel se tedy 

zapisovaly všechny asociace prvního i druhého řádu, které se pak ručně vyhodnotily, 

zobecnily a zkategorizovaly do příslušných obsahových kategorií. Do diplomové práce 
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pak byly započteny vyšší četnosti odpovědí, důvodem je již zmíněné velké množství 

odpovědí od respondentů. 

 

V diplomové práci jsou uvedena vyhodnocení prvních asociací, protože první asociace 

jsou prvotními myšlenkami respondentů. Přikládáme jim největší váhu a mají pro nás 

důležitější význam než asociace dalších řádů.  

 

 

3.1 Mentální mapy na téma Finance 

3.1.1 Vyhodnocení – ženy – asociace prvního řádu 

Souhrnné údaje o vyhodnocených mentálních mapách:  

� Celkový počet asociací – 243  

� Nejnižší počet asociací – 2 

� Nejvyšší počet asociací – 23 

� Průměrný počet asociací – 7 

� Nejčastější počet asociací – 5 

 

Pod pojmem finance, si 68% žen představí peníze, 38% banky, 26% ekonomiku a 18% 

kapitál. Chceme-li asociace rozdělit do skupin, jednou skupinou bude škola, protože 

respondenti si finance spojují se školním předmětem, vzděláním, učitelem, 

kombinovaným studiem. Další skupinou by byly peníze jako prostředek směny, tedy 

papírové, kovové, mince. Tato skupina by byla nejčetnější, pokud bychom sem zařadili 

i různé způsoby získávání peněz např. výplata, půjčky, úvěry, hypotéky, kapesné, 

loterie, důchod. Třetí skupinu označíme jako bankovnictví, zde nalezneme ČNB, 

fiskální politiku, měnové kurzy, daně, bankovní účet, burzy, bankovní makléř. Další 

skupinu by mohly tvořit asociace jako je bohatství, chudoba, auto, oblečení, tzn. máme-

li nebo nemáme dostatek financí. Finance jsou respondenty spojovány i se státem (státní 

rozpočet, ministr).  

 



 47 

68%

38%
26%

18%

15%

15%

15%

12%
12% 12%

peníze

banka

ekonomika

kapitál

firma

měna

účetnictví

dluhy

inflace

kapesné

 
Graf 2: 10 nejčetnějších asociací – ženy – finance (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Příklady dalších asociací: směnky, růst, úřad práce, euro, záchrana, zaměstnanost, 

zisk, ztráta, šek, poptávka, poradce, finanční instituce, depozita, burza cenných papírů, 

spoření. 

 

 

3.1.2 Vyhodnocení – muži – asociace prvního řádu 

Souhrnné údaje o vyhodnocených mentálních mapách:  

� Celkový počet asociací – 511  

� Nejnižší počet asociací – 1 

� Nejvyšší počet asociací – 12 

� Průměrný počet asociací – 5,379 

� Nejčastější počet asociací – 4 

 

U mužů jsou peníze také nejčastěji se opakovanou asociací, zmínilo je 64%. Dále pak 

banky, stejně jako u žen by mohly tvořit jednu skupinu po zkategorizování asociací. 

Finance jsou nejčastěji spojovány s prostředkem směny a jeho formami, tedy již 

zmiňované peníze a jejich formy (kovové, papírové, šeky, směnky). Muži oproti ženám 

více zmiňovali různé měny jak obecně, tak i konkrétně (např. euro, dolar) a s nimi 

související měnové kurzy. Ve větším množství se také vyskytovaly asociace 
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představující možnosti/věci, máme-li dostatek financí (bohatství, blahobyt, cestování, 

útrata, majetek, investice) nebo naopak chybí-li nám finance (dluhy, krize, chudoba). 
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Graf 3: 10 nejčetnějších asociací – muži – finance (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Příklady dalších asociací: jistota, podnik, peněženka, domácnost, dají se najít, život, 

rodina, ekonomie, cena, firma, složenky, benzín, drahý kov, druh, internet banking, 

inkaso, humanitární pomoci, investor, hospodářství. 

 

Pro příklad je uvedena náhodně vybraná mentální mapa od jednoho z respondentů.  

 

 
Obrázek 2: Mentální mapa na téma Finance (Zdroj: Specifický výzkum BD 17001011) 
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3.2 Mentální mapy na téma Ekonomie 

3.2.1 Vyhodnocení – ženy – asociace prvního řádu 

Souhrnné údaje o vyhodnocených mentálních mapách:  

� Celkový počet asociací – 591  

� Nejnižší počet asociací – 3 

� Nejvyšší počet asociací – 27 

� Průměrný počet asociací – 8,5 

� Nejčastější počet asociací – 8 

 

Nejčastější asociací spojenou s pojmem ekonomie byly peníze, které se v mentálních 

mapách vyskytovaly 23x (tzn. v mentálních mapách je uvedlo 23 žen, tj. 68% z jejich 

celkového počtu), dále pak stát –  12x (35%), škola – 10x (29%) a některé další nejvíce 

se opakující asociace, které jsou znázorněny v grafu níže. Po prostudování všech 

uváděných asociací se vytvořily určité hlavní okruhy – škola (uvádění různých 

ekonomických škol, konkrétních předmětů, učitelé), finance (peníze, banky, účty), 

podnikání (zaměstnanci, obchodování) a nejrůznější ekonomická měřítka a ukazatele 

(HDP, inflace, cenová stabilita, nezaměstnanost).  
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Graf 4: 10 nejčetnějších asociací – ženy – ekonomie (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Příklady dalších asociací: inženýr, kalkulace, finanční trh, hospodaření, zákony, 

důchod, půjčky, životní úroveň, vyspělost států, poradenství, poplatky, poptávka, 

bankrot, manko. 

 

 

3.2.2 Vyhodnocení – muži – asociace prvního řádu 

Souhrnné údaje o vyhodnocených mentálních mapách:  

� Celkový počet asociací – 591  

� Nejnižší počet asociací – 1 

� Nejvyšší počet asociací – 13 

� Průměrný počet asociací – 6,295 

� Nejčastější počet asociací – 5 

 

68% mužů ve svých mentálních mapách uvedlo peníze, které byly stejně jako u žen 

nejčastější asociací. Při vytváření mentálních map si 40% mužů vybavilo celosvětovou 

krizi, která v době provádění výzkumu patřila k nejvíce diskutovaným tématům 

veřejnosti. Srovnáme-li podíl mužů, kteří zmínili krizi, vidíme, že je dvakrát větší jak u 

žen, ze kterých krizi uvedlo 17%. Obsahové kategorie, do kterých lze asociace roztřídit, 

by byly stejné jako u žen (škola, finance, podnikání a nejrůznější ekonomická měřítka a 

ukazatele). 
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Graf 5: 10 nejčetnějších asociací – muži – ekonomie (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Příklady dalších asociací: ČNB, poptávka, fiskální politika, finanční analýzy, import, 

růst, zdražování, úspěch, systém, tabulky, spoření, organizace peněz, granty, grafy, 

deflace. 

 

Pro příklad je uvedena náhodně vybraná mentální mapa od jednoho z respondentů.  

 

 
Obrázek 3: Mentální mapa na téma Ekonomie (Zdroj: Specifický výzkum BD 17001011) 

 

 

3.3 Mentální mapy na téma Informace 

3.3.1 Vyhodnocení – ženy – asociace prvního řádu 

Souhrnné údaje o vyhodnocených mentálních mapách:  

� Celkový počet asociací – 232  

� Nejnižší počet asociací – 2 

� Nejvyšší počet asociací – 14 

� Průměrný počet asociací – 6,8 

� Nejčastější počet asociací – 7 

 



 52 

Nejčastější asociací spojenou s hlavním pojem informace u žen byl internet, do svých 

mentálních map jej zaznamenalo 50%. Možná překvapivou asociací je kniha (zmínilo ji 

29% žen), stejně tak jako rádio (zmínilo je 15% žen). U mužů tyto asociace také patřily 

k nejčastěji se opakujícím viz. níže. Skupiny, do kterých můžeme zkategorizovat 

obdržené asociace, jsou shodné jako u mužů, opět se liší velikosti podílů. Skupina 

obsahující nejvíce asociací by u žen byla typy a vlastnosti informací (pravdivé, 

nepravdivé, důležité, dobré, psané, mylné, drby, technické, pracovní, internetové). 
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Graf 6: 10 nejčetnějších asociací – ženy – informace (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Příklady dalších asociací: plakáty, základy etiky, zvyky, památky, rychle stárnou, 

muzea, globalizace, psaná, lidí, jednotka, zjištění, zkušenost, věk, učení, sms, psané na 

obalech.  

 

 

3.3.2 Vyhodnocení – muži – asociace prvního řádu 

Souhrnné údaje o vyhodnocených mentálních mapách:  

� Celkový počet asociací – 553  

� Nejnižší počet asociací – 1 

� Nejvyšší počet asociací – 16 

� Průměrný počet asociací – 5,821 

� Nejčastější počet asociací – 5 
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Po srovnání asociací žen a mužů zjistíme, že z nejčetnější desítky se jich sedm shoduje, 

liší se v procentech respondentů. U obou skupin respondentů je nejčastější vyvolanou 

asociací internet, což je v dnešní době, kdy hlavní roli hraje technika, zcela 

pochopitelné. Zkategorizujeme-li asociace spojené s pojmem informace, dostaneme 

velké množství možných skupin. První obsáhlá skupina by byla označena jako zdroje 

informací, kam patří internet, televize, rádio, noviny, tisk, letáky, časopisy, mapy, 

telefonní seznam, knihy, encyklopedie, informační tabule, dopis. V další skupině typy a 

vlastnosti informací můžeme nalézt klíčová slova např. lživé, tajné, cenné, pravdivé, 

elektronické, drby, emotivní, aktuální, dostupné, nudné, soukromé. Asociace jako je 

disketa, řeč, dialog, papír, internet můžeme zařadit do skupiny přenos informací. Za 

další skupiny můžeme označit získávání informací (dotaz, dotazník) a konkrétní 

příklady informací (data, znalost, adresy, jména, telefonní čísla). Škola je také 

spojována s informacemi, zde je uváděná např. přednáška, studium, vzdělání nebo 

konkrétní předmět – datové a funkční modelování. Muži si informace pojí 

s informatikou, kde 12% z nich uvedlo bit (základní jednotku informace v IT), dále pak 

obecně informatiku, počítač, databáze. 
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Graf 7: 10 nejčetnějších asociací – muži – informace (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Příklady dalších asociací: čas, mozek, přenos, manažerská informatika, špion, bohaté, 

gps, mhd, nástěnka, počasí, signál, srozumitelnost, stres, věda, výměna, využití 

v dobrou věc, význam, veškeré lidské poznání. 
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Pro příklad je uvedena náhodně vybraná mentální mapa od jednoho z respondentů.  

 

 
Obrázek 4: Mentální mapa na téma Informace (Zdroj: Specifický výzkum BD 17001011) 

 
 
 

3.4 Mentální mapy na téma Komunikace 

3.4.1 Vyhodnocení – ženy – asociace prvního řádu 

Souhrnné údaje o vyhodnocených mentálních mapách:  

� Celkový počet asociací – 255 

� Nejnižší počet asociací – 3 

� Nejvyšší počet asociací – 18 

� Průměrný počet asociací – 7,5 

� Nejčastější počet asociací – 5 

 

Asociace spojené s pojmem komunikace můžeme kategorizovat do tří hlavních 

obsahových skupin. První skupinou lze označit vzájemnou komunikaci mezi lidmi, tedy 

verbální vs. neverbální komunikace, řeč, mimika, gestikulace, znaková řeč, hádky, 

rozhovor. Jako druhou skupinu označíme techniku, kam bychom zařadili internet, 

telefon/mobil (sms, mms, volání), počítač a s ním spojené nejrůznější komunikační 

prostředky, jakými jsou např. Facebook, qip, icq, skype, e-mail. Třetí skupinou by byla 

dopravní komunikace, kam patří pojmy jako silnice, ulice, dopravní. 
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Graf 8: 10 nejčetnějších asociací – ženy – komunikace (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Příklady dalších asociací: vztahy, oči, rádio, letáky, rodina, nenucená, pomoc, dopis, 

projev, upovídanost, problém, strach, špatná komunikace, umění kompromisu, 

inspirace. 

 

 

3.4.2 Vyhodnocení – muži – asociace prvního řádu 

Souhrnné údaje o vyhodnocených mentálních mapách:  

� Celkový počet asociací – 590  

� Nejnižší počet asociací – 1 

� Nejvyšší počet asociací – 13 

� Průměrný počet asociací – 6,2 

� Nejčastější počet asociací – 4 

 

U mužů bychom asociace rozdělili do stejných skupin jako u žen, jen s tím rozdílem, že 

technická skupina má o dost větší podíl. Potvrzuje se tím, že muži jsou více technicky 

založení. Za povšimnutí stojí také sport, který uvedlo 4% mužů, zatímco u žen bychom 

sport hledali marně. 
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Graf 9: 10 nejčetnějších asociací – muži – komunikace (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Příklady dalších asociací: poštovní holub, vesmír, čas, diskotéky, fráze, obchod, 

piškvorky, zvířecí komunikace, radar, ufo, rande, averze, axiomy, charisma, lidskost, 

těžké navazování komunikace. 

 

Pro příklad je uvedena náhodně vybraná mentální mapa od jednoho z respondentů.  

 

 
Obrázek 5: Mentální mapa na téma Komunikace (Zdroj: Specifický výzkum BD 17001011) 
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3.5 Mentální mapy na téma Manažer 

3.5.1 Vyhodnocení – ženy – asociace prvního řádu 

Souhrnné údaje o vyhodnocených mentálních mapách:  

� Celkový počet asociací – 232  

� Nejnižší počet asociací – 1 

� Nejvyšší počet asociací – 21 

� Průměrný počet asociací – 6,85 

� Nejčastější počet asociací – 5 

 

50% žen si pod pojmem manažer představí zaměstnání, 38% firmu, 18% člověka, stejný 

podíl peníze. Dále je pak velké množství asociací, které se tolikrát neopakují. 

Zkategorizujeme-li dostupné asociace, nejvíce asociací bude obsahovat skupina 

zaměstnání, kam můžeme zařadit např. firmu, organizaci, vedoucí pracovníka, kancelář, 

marketing, ředitel. Další skupinou by byly schopnosti manažera, kde se objevuje 

komunikativnost, kreativita, diplomacie, znalost cizích jazyků, zodpovědnost, 

výmluvnost. Třetí skupinu by tvořila image manažera – oblek, auto, kufřík, větší 

množství mobilních telefonů. Za čtvrtou skupinu lze označit povinnosti manažera při 

vykonávání jeho práce, zde bychom našly asociace jako vedení lidí, služební cesty, 

pracovní schůzky. 
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Graf 10: 10 nejčetnějších asociací – ženy – manažer (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Příklady dalších asociací: inteligence, benefity, obchod, celebrity, motivace, škola, 

dovednosti, kompromis, jednání, hodně práce, kreativní, marketing, pozice, realita, 

propagace, společnost, vzdělání, vytrvalost. 

 

 

3.5.2 Vyhodnocení – muži – asociace prvního řádu 

Souhrnné údaje o vyhodnocených mentálních mapách:  

� Celkový počet asociací – 584  

� Nejnižší počet asociací – 1 

� Nejvyšší počet asociací – 20 

� Průměrný počet asociací – 6,213 

� Nejčastější počet asociací – 7 

 

Jak můžeme vidět z grafu, 30% mužů si s pojmem manažer spojí peníze. Projdeme-li 

všechny asociace, opět se nám vytvoří určité skupiny, které jsou stejné jako u žen. 

Ovšem u mužů je skupina označená image manažera podstatně větší. Manažera 

považují stejně jako ženy za studovanou osobu, která dosáhne určitého titulu, za svou 

práci je dobře placená a díky svému náročnému zaměstnání nemá moc času. 
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Graf 11: 10 nejčetnějších asociací – muži – manažer (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Příklady dalších asociací: respekt, šéf, business, únava, budoucí povolání, investor, 

informovanost, kolegové, kontakt s lidmi, korupce, mercedes, obchodní duch, 
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seberealizace, praxe, silná osobnost, tvrdohlavost, štěstí, vytíženost, zabezpečený, 

vysoká životní úroveň. 

 

Pro příklad je uvedena náhodně vybraná mentální mapa od jednoho z respondentů.  

 

 
Obrázek 6: Mentální mapa na téma Manažer (Zdroj: Specifický výzkum BD 17001011) 

 

 

 

3.6 Souhrnné grafy 

Pro lepší názornost k viditelnosti rozdílů při způsobu pojetí zpracovávání mentálních 

map jsou dále uvedeny grafy, které vznikly spojením všech asociací prvního řádu 

získaných jak od mužů, tak od žen. 

 

Obsahové kategorie se nemění, mění se pouze jejich podíly. Vzájemné srovnávání grafů 

ukazuje, že 10 nejčetnějších asociací většinou obsahuje tytéž asociace, ale v jiném 

pořadí; výjimku tvoří první a druhá příčka. 
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3.6.1 Souhrnný graf na téma Finance 
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Graf 12: Souhrnný graf na téma Finance (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

 

3.6.2 Souhrnný graf na téma Ekonomie 
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Graf 13: Souhrnný graf na téma Ekonomie (Zdroj: vlastní zpracování) 
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3.6.3 Souhrnný graf na téma Informace 
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Graf 14: : Souhrnný graf na téma Informace (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

 

3.6.4 Souhrnný graf na téma Komunikace 
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Graf 15: Souhrnný graf na téma Komunikace (Zdroj: vlastní zpracování) 
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3.6.5 Souhrnný graf na téma Manažer 
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Graf 16: Souhrnný graf na téma Manažer (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

 

3.7 Dotazník - povědomí o mentálních mapách 

Autoři, kteří se zabývají problematikou mentálních map tvrdí, že tato metoda není ve 

veřejnosti moc známá a používaná, i když může mít velký přínos nejen pro manažery, 

ale pro každého z nás.  

 

Součástí diplomové práce proto bylo i zjištění, zda lidé znají pojem „mentální mapy“, 

dále pak zda mají představu, jaké jsou možnosti jejich využití, nebo kde by je využili 

oni sami. V případě neznalosti mentálních map, byli dotázáni, co si pod tímto pojmem 

představují.  

 

Abych získala požadované informace a mohla je porovnat s názory autorů zabývajících 

se problematikou mentálních map, vytvořila jsem krátký dotazník, který je uveden 

v přílohách této práce.  

 

Dotazník se skládá z jedné hlavní otázky, která se dále větví podle odpovědi 

dotazovaného. Dotazovaný má na výběr ze dvou možností – ANO/NE. Pokud na první 



 63 

otázku zvolí možnost „ANO“, následují dvě podotázky, v opačném případě odpovídá na 

jednu podotázku.  

 

Za respondenty jsem si zvolila lidi, kteří se pohybují v mém okolí. Dotazník jsem s nimi 

vyplnila buď osobně, nebo jsem jim jej zaslala v elektronické podobě e-mailem. 

Obratem mi pak vyplněný dotazník poslali zpět. 

 

 

3.7.1 Vyhodnocení dotazníků 

Celkem odpovídalo 60 respondentů, z toho 15 žen a 45 mužů. Všechny dotazníky bylo 

možné použít, tzn. byly vyplněny všechny potřebné údaje. Věkový průměr respondentů 

byl 24 let. Věkové složení můžete vidět na následujícím grafu. 
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Graf 17: Věkové složení respondentů (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

U respondentů mě také zajímala oblast, ve které působí. Při vyhodnocování dotazníků 

se pak ukázalo, že např. lidé působící v ekonomické oblasti pojem „myšlenkových 

map“ většinou znají, zatímco ti, co jsou spíše technicky zaměření se s tímto pojmem 

ještě nesetkali. Pozn. jako jiné oblasti viz. graf níže byla uvedena sociální oblast, oblast 

vzdělávání, média.  

 



 64 

1% 3% 12%

13%

22%

49%

práva

medicína

jiná 

manažerská

technická

ekonomická

 
Graf 18: Oblast působení respondentů (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

Vyhodnocení první otázky – Znáte pojem „mentální mapy“? 

Podle odpovědí respondentů se potvrdilo, že mentální mapy ještě nejsou moc známé. 

Ale více jak polovina těch, kteří odpověděli, že mentální mapy neznají, jim dokáže 

přiřadit správný význam. 

 

60%

40%
ANO

 NE

 
Graf 19: Znalost mentálních map (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

60% respondentů dále odpovídalo na dvě podotázky: 

1. Kde byste využili mentální mapy? 

Od respondentů se mi dostalo širokého spektra odpovědí, kde by mentální mapy využili. 

Uvádím pouze některé: 

� Při učení (pro lepší zapamatování, utřídění myšlenek), plánování činností, 

tvůrčích činnostech. 
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� Rozvíjí kreativitu, myšlení, může pomoci řešit problémy, plánovat, takže 

téměř kdekoliv. 

� Příprava a plánování projektů, analýzy právních případů, rozbory zákonů, 

rozbor řešení úkolů a problémů. 

� Při výběru zaměstnanců na náročnější pozice se specifickými požadavky, Při 

psychologických analýzách a zkoumáních osobností člověka. 

� Pro rozvoj myšlenkových pochodů. 

� V zaměstnání hledání společného plánování 

� Podřízení – mapování jejich motivace, postojů, možného chování v 

budoucnosti 

� … (více odpovědí v přílohách této práce) 

 

 

2. Kdybyste vytvářeli vlastní dotazník, použili byste jej jako pomocný materiál? 

(např. v předvýzkumu pro vhodnější formulaci otázek pro hlavní výzkum) 
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Graf 20: Použití mentálních map pro předvýzkum (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

Z grafu vidíme, že metodu mentálních map by pro předvýzkum použila pouze zhruba 

čtvrtina respondentů. Zbývající tři čtvrtiny respondentů by mentální mapy využily spíš 

v jiných oblastech, viz. předchozí otázka. 
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40% respondentům, kteří se nesetkali s pojmem mentální mapy, byla položena 

podotázka „Co si pod tímto pojmem představujete?“. 

 

Čtvrtina z respondentů si pod daným pojmem nedokázala nic představit. Více jak 

polovina respondentů odpověděla, že jde o něco ve spojitosti znázorňování myšlenek a 

jejich toků. Ostatní odpovídali různě, někdo si představuje mentální mapy jako nástroj 

pro ovlivňování způsobu myšlení člověka, jiný jako soubor dat vztahující se k určité 

(rozdílné) úrovni vzdělání jednotlivců na určitém místě. Za zmínění stojí jeden 

zajímavý názor respondenta, který neznámý pojem vysvětlil jako „něco na bázi věštění, 

kdy na základě odpovědí na určité otázky by šlo vyvodit, na co člověk v daný okamžik 

doopravdy myslí, pokud by to bylo v oboru psychologie. V oboru 

medicíny/kriminalistiky bych si představoval něco na bázi detektoru lži a skenování 

mozku a různých jeho částí. Kdy by se vyhodnocovalo, která místa v mozku na 

položené otázky pracují a následné vyznačování těchto míst na nějaké vhodné 

médium.“  

 

Veškeré odpovědi respondentů můžete nalézt v přílohách této práce. 
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4 Doporučení formulovaná na základě výsledků analýzy 

4.1 Odpovědi na výsledky analýzy 

Z výsledků analýzy mentálních map se zjistilo, s čím si studenti spojují pojmy 

Ekonomie, Manažer, Komunikace, Finance a Informace, se kterými se běžně při studiu 

setkávají.  

 

Po vyhodnocení a zobecnění asociací vidíme:  

� Myšlenkové pochody mužů a žen na dané pojmy se většinou příliš neliší. 

� Muži myslí více technicky jak ženy, což se projevilo u tvorby mentální mapy na 

téma Informace.  

� Každý z respondentů zpracoval originální mentální mapu.  

� Mapy byly odlišné grafickým zpracováním a to tak, zda byly myšlenkové mapy 

zpracovávány více do hloubky (uváděny asociace prvního řádu, druhého a 

dalších řádů) nebo naopak do šířky (zaznamenávání spíš asociací prvního řádu), 

zda respondenti vyjadřovali asociace pouze jednoslovně nebo větami, případně 

obrázky, nebo použili při tvorbě různé barvy, označení.  

� Každá mentální mapa byla obsahově jiná.  

� Každá mentální mapa byla jinak rozvinutá (rozvinutost pravděpodobně záležela 

na kreativitě respondenta a ochotě tvořit mentální mapu). 

 

Využití mentálních map je relevantní metodou, jak zjistit obsah daného pojmu, jelikož 

se zpracovávají na různých úrovních zobecnění. Proto bych doporučila použít výsledky 

z tohoto výzkumu pro zkvalitnění výuky na Fakultě podnikatelské VUT v Brně. Pomocí 

výsledků se provede analýza součastného stavu a případně následné úpravy osnov 

předmětů. Srovnáním výsledků výzkumného projektu s obsahem osnov předmětů, které 

se vážou k těmto pojmům, budou zjištěny určité rozdíly. V případě velkých odlišností 

osnov předmětů od výsledků výzkumného projektu, se osnovy pozmění, případně se 

prohloubí jejich obsah. 
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Použitím této metody můžeme zjistit například i to, jaká je shoda v chápání daného 

pojmu, ať už uvnitř daného podniku nebo mezi pracovníky v podniku a jejími 

zákazníky. Využití metody mentálního mapování by tedy mohlo být přínosné například 

pro manažery působící v oblasti zvyšování kvality služeb. 

 

Další možností, jak využít výsledků analýzy mentálních map, je použití v předvýzkumu 

pro vhodnější formulaci otázek pro hlavní výzkum. Nejčastěji se opakující klíčová slova 

by se měla předat odborníkovi, který z nich vytvoří tvrzení použitelná pro kvantitativní 

výzkum.  

 

Metoda mentálního mapování dokáže odhalit věci více do hloubky a také může říci 

něco o autorovi mentální mapy. Lze ji tedy využít k poznávání sebe sama i k poznávání 

druhých, k rozvinutí komunikačních schopností manažerů. 

 

Za další výstup specifického výzkumného projektu lze považovat i posílení obecného 

povědomí o mentálních mapách. Díky němu se metoda mentálního mapování dostala do 

povědomí studentů, ovšem jen těm, kteří se projektu zúčastnili. Studenti se seznámili 

s tvorbou  mentálního mapování a zjistili k čemu se metoda dá využít. S PhDr. Emilií 

Frankovou, Ph.D. se můžeme pokusit o další rozšíření povědomosti pojmu „mentální 

mapování“ a také znalosti využití této metody mezi studenty, aby v případě zájmu, 

mohli tuto metodu vhodně využít (např. formou dalšího výzkumného projektu).  

 

Nevýhodou této metody je časová náročnost při vyhodnocování map, většinou u většího 

počtu mentálních map, a někdy také problém zobecnění různých asociací, důvodem je 

velké množství dat. Vhodnější je použít mapy v menších skupinkách, aby byla možnost 

následné zpětné vazby k dovysvětlení myšlenkových pochodů tvůrce mapy. 

 

 

4.2 Odpověď na výzkumnou otázku 

Mentální mapy byly zadány jednodušším způsobem než doporučuje Buzan ve svých 

publikacích (respondentům byla dána ve zpracování mapy větší volnost), i v tomto 
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případě však byly výsledky relevantní a metodu mentálního mapování ke zjišťování 

myšlenkových asociací spojených s určitými pojmy lze s přihlédnutím k výše uvedeným 

doporučením viz. podkapitola 4.1 doporučit jako metodu vhodnou. 
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Závěr 

V diplomové práci byla na základě relevantních pramenů představena kvalitativní 

kreativní metoda mentálního mapování a s ní spojené pojmy jako kreativita a 

kvalitativní výzkum. 

 

V práci bylo prezentováno vyhodnocení na základě výsledků analýzy individuálních 

mentálních map. K dalším cílům diplomové práce, které byly splněny, patřily i návrhy 

doporučení k využití výsledků ze specifického výzkumu a k aplikaci samotné metody 

mentálního mapování.  

 

Součástí diplomové práce byl i dotazník, který zjišťoval, zda se lidé již setkali s pojmem 

„mentální mapy“, v jakých oblastech by je využili, případně co si pod pojmem 

představují. Po vyhodnocení dotazníku se potvrdilo tvrzení, že mentální mapy nejsou 

moc známé. Většina dotazovaných, která se s mentálními mapami již setkala, je 

považuje za výbornou pomůcku při učení nebo plánování. Autoři zabývající se 

problematikou mentálních map se domnívají, že jsou vhodnou metodou v předvýzkumu 

pro sběr kvalitativních dat, která se pak dají použít v hlavním kvantitativním výzkumu. 

Toto ovšem nepotvrdily názory respondentů. Tři čtvrtiny z nich by metodu k těmto 

účelům nepoužili. Hlavním důvodem je časová náročnost při zpracovávání dat a 

složitost zpracovávání. 

 

Závěrem lze říci, že metoda mentálního mapování má nejrůznější možnosti využití, je 

relevantní metodou ke sběru kvalitativních dat, rozvíjí kreativní myšlení a chování, 

může také rozvinout osobnost manažera, zlepšuje paměť. Je jenom na každém z nás, jak 

se budeme snažit pečovat o svou mentální výkonnost a dále rozvíjet a zlepšovat svůj 

mentální potenciál. 
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Příloha 1 

 

DOTAZNÍK – POV ĚDOMÍ O MENTÁLNÍCH MAPÁCH 

Prosím o vyplnění krátkého dotazníku, který bude součástí diplomové práce. Děkuji. 

1) Znáte pojem „mentální mapy“? 

� ANO 

Kde byste je využili? 

 

…………………………………………………………………………….. 

 

Kdybyste vytvářeli vlastní dotazník, použili byste je jako pomocný 

materiál? (např. v předvýzkumu pro vhodnější formulaci otázek pro 

hlavní výzkum) 

� ano  

� ne 

 

� NE 

 Co si pod tímto pojmem představujete? 

  

…………………………………………………………………………….. 

 

2) Váš věk:  

 

3) Pohlaví:        žena            muž   

 

4) Ve které oblasti působíte? 

� Ekonomická 

� Technická 

� Manažerská 

� Oblast medicíny 

� Oblast práva 

� Jiná: …………………………………… 
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Příloha 2 

 

Odpovědi na otázku 1) ANO - Kde byste je využili? 

� předvýzkum 

� ve školách (při výchově dětí) 

� řešení složitých problémů, tvorba návrhů, anonymní spolupráce při řešení 

problémů, týmová aktivita 

� ve výuce (rozšíření klasické výuky, odlišné zapojení jedince, specifický rozvoj 

jeho projevu a vnímaní), v medicíně možná v terapii po šoku a pak 

v psychologii. 

� k řešení určitých problémů 

� podřízení – mapování jejich motivace, postojů, možného chování v budoucnu 

� k učení nebo pro procvičování paměti 

� rozvíjí kreativitu, myšlení, může pomoci řešit problémy, plánovat takže téměř 

kdekoliv 

� ve školství (vzdělávání) jako učební pomůcka, rozvoj myšlení u malých dětí, 

v práci při řešení některých složitějších problémů 

� při učení (pro lepší zapamatování, utřídění myšlenek), plánování činností, 

tvůrčích činnostech 

� s tímto pojmem jsem se setkala v rámci studia na vysoké škole. Podle mého 

názoru je to ideální pomůcka při výuce. Jedná se o grafické znázornění určitého 

tématu – a všeho, co nás spolu s ním napadá. Člověk si danou látku lépe 

zapamatuje, a poté i vybaví. Vhodné např. při opakování otázek k maturitě, 

státnicím … nebo jako záchytný bod na potítku 

� ve škole, při poradách pro lepší názornost 

� soukromě – zorganizování poznámek, pracovně – tvorba plánů, řízení projektů, 

k napsání životopisu, ve škole – komunikace mezi studenty 

� asi při pohovorech, abychom viděli jak moc je osoba kreativní, nebo možná při 

vytváření návrhů nějakého produktu? U dětí k rozvoji fantazie  

� pro rozvoj myšlenkových pochodů  

� jak v osobním tak profesním životě – rozhodovací procesy, plánování cílů, jako 

osnovu, rozvržení, pomoc při zpracování velkých projektů. 
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� daly by se využít v oblasti ekonomiky 

� brainstorming, poznání lidí (př. u pracovních pohovorů) 

� marketing, reklama a další kreativní činnosti 

� dají se využit při práci, která vyžaduje kreativitu 

� školství, geografie 

� při pohovorech se zaměstnanci či novými uchazeči o místo 

� u všeho co má nějaké souvislosti s klíčovým pojmem 

� při výběru zaměstnanců na náročnější pozice se specifickými požadavky, při 

psychologických analýzách a zkoumáních osobností člověka 

� přijímací pohovory, jako zpětná vazba po probrané látce ve škole 

� psychotesty 

� příprava a plánování projektů, analýzy právních případů, rozbory zákonů, rozbor 

řešení úkolů a problémů 

� např. ze strany zaměstnavatele v rámci určování psychologického profilu 

osobnosti u přijímacího pohovoru na pozici vyžadující velkou dávku kreativity a 

fantazie 

� v podstatě u čehokoliv, co se týká psychologie, možná i případů, kdy je třeba 

rozluštit základ problému 

� ke grafickém zobrazení nebo k řešení problému  

� brainstorming, kreativní činnosti – vymýšlení nových výrobků, týmové hry a 

porady, rozvíjení vlastních nápadů 

� v zaměstnání hledání společného, plánování 

� dotazníkové šetření, grafické zobrazení 

� například při přijímacím pohovoru nebo v HR oddělení 
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Příloha 3 

 

Odpovědi z otázky 1) NE – Co si pod tímto pojmem představujete? 

� grafické znázornění myšlenkových procesů 

� nástroj pro ovlivňování způsobu myšlení člověka 

� tok myšlenek v mozku  

� naprosto si nic nedokážu představit 

� netuším 

� zobrazení lidských myšlenek na mapě 

� něco mi to říká, představím si shluk nějakých čar propojujících různé informace 

a znalosti 

� nevím 

� asi druhy lidských myšlenek, kreativita, nápady 

� vůbec netuším 

� nějaké toky myšlenek 

� záznam myšlenek? 

� představuji si pod tím nějaký způsob/systém, znázornění určité myšlenky nebo 

problému na dané téma. Tato myšlenka se rozvíjí a doplňuje o věci, které s ní 

více, či méně souvisí, nebo ji ovlivňují. 

� vůbec netuším 

� netuším, o co jde 

� napadlo by mě, že se to využívá při pohovoru o zaměstnání, kdy personalista 

dokáže podle myšlenek odhadnout žadatele 

� mapa je grafická, tak něco jako vývojový diagram?  

� asi nějaké znázornění našeho myšlenkového proudu na papír s využitím 

nějakých značek?  

� zmapování asociací a procesů pro zpřehlednění 

� něco na bázi věštění, kdy na základě odpovědí na určité otázky by šlo vyvodit, 

na co člověk v daný okamžik doopravdy myslí, pokud by to bylo v oboru 

psychologie. V oboru medicíny/kriminalistiky bych si představoval něco na bázi 

detektoru lži a scanování mozku a různých jeho částí. Kdy by se vyhodnocovalo, 
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která místa v mozku na položenéotázky pracují a následné vyznačování těchto 

míst na nějaké vhodné médium. 

� soubor dat vztahující se k určité (rozdílné) úrovni vzdělání jednotlivců na 

určitém místě 

� orientace v názorech, charakteru myšlenkách 

� nevím 

� vůbec nevím 

 

 

 

 


