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ABSTRAKT: 

Kreativita je v dnešní době považována za důležitou manažerskou vlastnost. Kreativita 

pomáhá přizpůsobit se stále se měnícímu podnikatelskému okolí. Kreativní metoda 

mentálních map se může využít k zachycení proudu myšlenek a analýza těchto map může 

poodhalit princip fungování lidského myšlení. 

 

ABSTRACT: 

Creativity is nowadays considered for important manager character. Creativity assist 

adapt to changing and transforming entrepreneurial environments. Creative method of mental 

map is able to interception flow of ideas and analyses these maps is able to expose principle 

behaviour of the human brain. 
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1 Úvod 

V dnešní době jsou všichni pracovníci konfrontováni s velkými změnami, které 

ovlivňují jejich práci. Nové legislativní úpravy, změny globálních center ekonomiky, 

zrychlená transformace průmyslu, rostoucí objemy dat a rychle se měnící spotřebitelské 

preference jsou faktory, které činí tradiční rozhodování obtížnějším.  

 

Důslednost, disciplinované řízení, integrita mají stále své místo pro úspěšnou 

orientaci v podnikatelském prostředí, ale na významu nabývá kreativita. Změnám 

podnikatelského prostředí lze čelit díky kreativitě uplatňované v celé organizaci. 

 

Starý přístup, kdy stačilo, aby kreativní byli jen zaměstnanci na určitých 

pozicích, už je překonaný. Dnešní turbulentní prostředí, kdy změny přicházejí 

v měsíčních, týdenních a v některých pozicích i denních intervalech vyžadují, aby se 

využíval kreativní potenciál každého jednotlivce. Jenom tak se mohou organizace 

vyrovnat s neustále se měnícím prostředím a konkurencí a obstát v dnešním 

globalizovaném světě. Kreativita umožňuje nalézt nové způsoby řízení organizační 

struktury, financí a lidí.  

 

Vědecko-technický pokrok nikdy nebyl možný bez kreativity. Každý vynálezce, 

který se odvážil jít za hranice tehdejšího vědění a přijít s něčím novým musel být 

kreativní. Samozřejmě jen samotná kreativita nestačí, jsou nutné i další vlastnosti, píle, 

vytrvalost, odhodlání a odpovídající znalosti. Mnoho vynálezů vzniklo čirou náhodou, 

při práci na něčem úplně jiném – z toho je potřeba se ponaučit. Netradiční metody, 

inspirace v ostatních oborech a přírodě to jsou směry, kterými by se kreativní člověk 

měl ubírat. 
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Pro rozvoj kreativity lze využít myšlenkových neboli mentálních map. Tato 

metoda je značně univerzální a lze ji kombinovat i s ostatním kreativními metodami. 

Její použití je také značně široké, může je používat jak manažer, tak i technik. Obráceně 

je možné mentální mapy použít i k učení a k hledání nových cest.  

 

 

Obr. 1  Mentální mapa (zdroj: autor) 

 

Rozsáhlá mentální mapa připomíná spoje neuronů – centra obklopená větvemi, 

které se vzájemně kříží a spojují. Toto je symbolické: mentální mapa je tvořena 

způsobem, jaký je mozku vlastní. Spojuje si dohromady slova a pojmy, které mají 

souvislost.  

 

Obr. 2  Neuron – nervová buňka (zdroj: autor) 
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2 Vymezení problému a cíle práce 

Diplomová práce se zabývá tématem podpory kreativního myšlení a chování. 

Rozvíjí především metodu mentálních map. V praktické části jsou vyhodnoceny 

mentální mapy vytvořené studenty a studentkami Fakulty podnikatelské. 

 

Cíle, kterých má být dosaženo:  

· 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 využita metoda mentálního mapování. Sběr kvalitativních 

dat probíhal v rámci specifického výzkumného projektu registrovaného na VUT v Brně 

pod ev. číslem BD 17001011, kterého se zúčastnili studenti Fakulty podnikatelské VUT 

v Brně. 
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3 Kreativita  

Tvořivost a kreativita jsou pojmy, jejichž význam je velmi podobný (Hlavsa, 

1985, podle Franková, 2011).  Slovo kreativita pochází z latinského slova „creo“ 

tvořím. 

Tvořivost neboli kreativita je zvláštní soubor schopností, které umožňují 

uměleckou, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost. Ta se projevuje jako vynalézavost, jako 

vznik něčeho nového, originálního, popř. tvůrčí řešení problémů.  (Wikipedia, 2010) 

Kreativita znamená umět se podívat na věc z jiného hlediska. Potenciál pro 

kreativitu má každý člověk. Záleží ovšem, zda tento potenciál využijeme a budeme dále 

rozšiřovat, nebo zda ho nebudeme využívat. Kreativita je vlastnost, která je velmi 

potřebná pro manažerské pozice. Je nutná pro osobní rozvoj i pro řízení a rozvíjení 

dalších lidí. Kreativita je zdrojem pokroku ve všech oblastech lidského konání. 

(Hospodářová, 2008) 

Kreativita patří mezi klíčové interpersonální kompetence moderního manažera. 

Je na stejné úrovni jako schopnost sebereflexe, sebeřízení, motivace a komunikace. 

Tyto kompetenční modely jsou založeny na předpokladu, že kompetence lze rozvíjet 

a  prohlubovat a je možno je používat všude, kde je to vhodné a možné. (Hospodářová, 

2008) 

Kreativita je souhrn postojů, schopností a procesů, které se vzájemně podporují 

a  doplňují. Kreativní člověk rozpoznává bariéry brzdící kreativitu a postupně je 

odstraňuje. Kreativní lidé se vyznačují nekonformností, mají potřebu samostatnosti 

a  seberealizace, jsou zvýšeně citliví. Kreativita nám umožní schopnost generování 

nápadů, citlivost, vnímavost a uvědomění si vzájemných vazeb a skutečností. 

(Hospodářová, 2008) 

Být kreativní znamená (Ritter, Brassard, 2005): 

· průběžně produkovat velké množství nápadů 

· různě kombinovat existující nebo nové nápady 

· podrobně rozebrat nějaký nápad s cílem získat nový pohled 

· vytvářet vazby mezi námětem a zdánlivě nesouvisejícími fakty, 

událostmi nebo pozorováními 
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Kreativita je chápána jako velmi komplexní schopnost sociálních systémů. 

(Franková, 2004 in Lukášová, Nový a kol., 2004) Zabezpečuje rozpoznání, přijímání 

a zpracování informací a zahrnuje celý sociální systém. Hlavní kritéria kreativity jsou 

originalita – schopnost vytvořit něco zcela nové a neobvyklé, myšlenková pohotovost – 

tvorba velkého množství nápadů, myšlenková pružnost – schopnost vytvářet různé 

nápady.  

Kreativita se dělí (Lukášová, Nový a kol., 2004): 

· kreativita nespecifická – kreativita uplatňující se v každé tvůrčí činnosti 

· kreativita specifická – kreativita zaměřená na vyřešení určitého 

konkrétního problému 

3.1 Inovace 

Schumpeter (1939, podle Bartes, 2008) definuje inovaci jako pozitivní změnu ve 

výrobním programu. Inovace vyšších řádů vznikají především z metod tvůrčího 

myšlení. Kreativní řešení vyžaduje, aby ve firmě pracovali schopní lidé, kteří dokáží na 

základě předchozích zkušeností a s využitím kreativních technik a metod vytvořit nové 

řešení. Firmy, které jsou lídry na trhu, případně jejich vyzyvatelé musejí investovat do 

vlastního výzkumu a vývoje, jinak ztrácejí své vedoucí postavení. Ovšem nestačí jen 

tvořivě řešit, je nutné mít i vysokou angažovanost při prosazování změny. A to stojí čas, 

energii, peníze a zdroje. 

Inovace vyšších řádů mohou přinést konkurenční výhody, ale také bývají 

náročnější. Pokud využijeme místo vlastního kreativního návrhu best practices, pak 

snížíme rizika, a máme nižší náklady na vývoj, ale nikdy nebudeme nejlepší. (Petříková, 

2010) 
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Obr. 4  Vztah kreativního řešení a řádu inovace (Petříková, 2010 str. 267) 

 

  

kmen - přístup k přírodě 

rod - princip technologie 

druh - konstrukční koncepce 

generace - konstrukční řešení 

varianta - dílčí kvalita 

kvalitativní adaptace - vazba na 

jiné faktory 

reorganizace - dělba činností 

intenzita - rychlost operací 

změna kvanta - četnost faktorů 

regenerace - obnova vlastností 

Technologický 

převrat 

Racionalizace 

Kvalitativní 

 inovace 

podíl 
kreativního 
řešení 
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3.2 Co brzdí kreativitu? 

Je jednodušší kreativitu potlačovat, než ji rozvíjet. Vysoce kreativní lidé bývají 

obvykle i vysoce inteligentní. Přesto paradoxně intelekt a z něho vyplývající rozumová 

kontrola, může být brzdou kreativity. Dalším velkým omezením kreativity je vzdělávací 

systém, který je v současnosti postaven na učení definic. (Clegg, Birch, 2005) 

Kreativní člověk také často riskuje, že díky svým nekonvenčním názorům se 

stane terčem posměchu. Strach z chyb a selhání díky novým a neotřelým postupům 

bývá také často důvod, proč je kreativní chování potlačováno. Už staré české přísloví 

„Chybami se člověk učí“ nabádá k experimentování. 

Kvalifikace je dalším nebezpečím pro kreativitu. Kvalifikace závisí na 

znalostech získaných v minulosti. Proto kvalifikace znamená mít klapky na očích 

v případě, že se díváme na něco nového. Skutečné inovace potřebují nadhled. (Clegg, 

Birch, 2005) 

Kreativitu jedince omezují také různé bariéry (Provazník, 1999): 

1. bariéry vnímání 

1.1. těžkosti s formulací problému 

1.2. neschopnost vidět problém v souvislostech 

1.3. vymezení problému příliš úzce nebo široce 

2. kulturní bariéry 

2.1. preferování tradic před změnou 

2.2. přehnaná racionalita, odmítání fantazie  

2.3. odmítání humoru 

2.4. překonané sociální normy 

2.5. odmítání intuice 

3. bariéry prostředí 

3.1. fyzikální vlivy 

3.2. sociální vlivy 

4. emocionální bariéry 

4.1. strach z chyb a selhání 

4.2. touha po jistotě a bezpečí 

4.3. strach z chaosu 

4.4. nedůvěra 
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4.5. workoholismus 

5. intelektuální bariéry 

5.1. nízké intelektové schopnosti 

5.2. používání nevhodných metod 

5.3. myšlení pouze v jenom směru 

5.4. spoléhání na nesprávné informace 

3.3 10 rysů kreativní osobnosti 

Současné názory na kreativitu uvádějí, že kreativitu ovlivňuje genetická 

informace po předcích, prostředí, ve kterém vyrůstáme a osobnostní charakteristiky 

mezi které patří (Hospodářová, 2008): 

1) Tolerance vůči dvojznačnosti – schopnost udržet si nepředpojatý postoj 

v dvojznačné situaci. Dvojznačná situace je taková, pro kterou není 

rámec, pravidla jsou nejasná a chybí fakta. 

2) Stimulační svoboda – pokud vymezená pravidla omezují kreativitu, jsou 

tyto pravidla obcházena. Daná pravidla nebrzdí kreativitu. 

3) Funkční svoboda – vymýšlení nových použití pro známé předměty. 

4) Flexibilita – otevřenost změnám, schopnost změny vyvolávat 

a  přizpůsobovat se jim. 

5) Ochota riskovat – neschopnost rozumně riskovat, vede k pocitu bezpečí, 

ale ne ke kreativitě. 

6) Preference zmatku – preference asymetrie a složitosti. Kreativní lidé 

vnášejí do zmatku řád a do řádu zmatek. 

7) Prodleva uspokojení – dlouhotrvající úsilí vede k dosažení většího 

uspokojení. 

8) Oproštění od stereotypu sexuální role – muži i ženy jsou stejně kreativní, 

nelze říci, že by jedno pohlaví bylo kreativnější. 

9) Vytrvalost – kreativní lidé mají elán a vůli dlouze a pilně pracovat 

k dosažení cíle. 

10) Odvaha – odvaha vytvořit něco nového, jít svou cestou a experimentovat, 

je pro kreativitu zásadní. 
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Člověk, který chce být kreativní a v ostatních povzbuzovat a rozvíjet kreativitu 

musí (Ritter, Brassard, 2005): 

· respektovat sám sebe i ostatní, musí být schopen zmínit se o úspěchu 

i  omezení sebe i ostatních, umět požádat druhé o pomoc 

· aktivně naslouchat, přijímat nápady ostatních, snaha jim porozumět 

· věřit, že každý je omylný 

· být schopný interakce s ostatními 

· vyvarovat se frázím, které brzdí kreativitu i nadšení (to už tu bylo, to už 

jsme zkoušeli…) 

· být objevitelem 

 

Pokud se podíváme na význačné osobnosti z různých druhů lidské činnosti, pak 

v jejich jednání výše uvedené zásady nalezneme. 

 

Leonardo da Vinci (1452 – 1519) – Všestranná renesanční osobnost, význačný 

malíř, sochař, spisovatel, architekt, hudebník, vynálezce a konstruktér. Připravoval 

veledílo o anatomii, malířství a přírodě. Bohužel žádný z jeho poznámkových cyklů 

nedospěl k ucelenější podobě. Svými vynálezy létajících, pracovních a válečných strojů 

výrazně předběhl svou dobu. Jeho výtvarná díla dodnes uchvacují svou 

propracovaností.   (Oxford, 1998) 

  

Obr. 5  Leonardo na Vinci a Proporce lidské postavy (zdroj: (Wikipedia, 2012)) 
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Jan Amos Komenský (1591 – 1670) – český teolog, filozof, pedagog, 

spisovatel a poslední biskup Jednoty bratrské. Jeho pedagogická díla předběhla svou 

dobu. Jím navrhované výukové metody byly průlomové a revoluční. Bojuje proti 

mechanickému učení, zdůrazňuje nutnost povinné školní docházky, vyučování má být 

názorné, přiměřené věku, zábavné a zdarma. Jeho myšlenky byly zrealizovány až 

mnohem později a jeho dílo ovlivnilo evropské myšlení. (Oxford, 1998) 

 

Obr. 6  J. A. Komenský a jeho rukopis (zdroj: (Wikipedia, 2012)) 

 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) – Již v pěti letech byl schopen skládat 

kvalitní skladby a jako hráč na cembalo a housle zastínil mnoho starších hudebníků. 

Vstával v šest hodin, v sedm začínal komponovat, od devíti do jedné měl žáky, 

odpoledne a večer účinkoval, teprve po deváté mohl opět usednout ke komponování. 

Byl tedy mimořádně nadaný, ale také mimořádně činorodý člověk, který se chápal 

každého podnětu. (Oxford, 1998) 

 

Obr. 7  W. A. Mozart (zdroj: (Wikipedia, 2012)) 
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Isaac Newton (1641-1727) – jeden z nejvýznamnějších fyziků a matematiků. 

Svým dílem učinil z fyziky moderní, ucelenou a deduktivní vědu. Newton je často 

považován za jednu z nejvlivnějších osob v dějinách. Svým dílem přispěl k vědecké 

revoluci. Na dotaz, jak objevil gravitační zákon, odpovídal: „Tím, že jsem na to stále 

myslel.“ (Konigová, 2006), (Oxford, 1998) 

 

Obr. 8  Isaac Newton a Newtonův dalekohled (zdroj: (Wikipedia, 2012)) 

 

Thomas Alva Edison (1847-1931) – Již v deseti letech si pořídil vlastní 

laboratoř. Vynikal svojí podnikavostí, pracovitostí a cílevědomostí. Na jeho jméno je 

vedeno více než 1000 patentů. Proslavil se i svým velmi praktickým přístupem k životu:  

· Vynález je jen 1 % inspirace a 99 % dřiny.“  

· „ Spát lze čtyři hodiny denně, spát déle je nemístný přepych.“ 

· „Tajemství úspěchu v životě není dělat, co se nám líbí, ale nalézat 

zalíbení v tom, co děláme.“ 

· „ Na léčení trápení je práce lepší než láhev whisky.“  

· „ Jediná věc, pro kterou často ztrácíme trpělivost, jsou hodinky - ručičky 

jdou příliš rychle.“ 

(Konigová, 2006), 

 

Obr. 9  T. A. Edison a fonograf (zdroj: (Wikipedia, 2012)) 
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Tomáš Garrigue Masaryk (1850 – 1937) – První československý prezident. 

Zdůrazňoval, že cíl by měl být stanoven rozumem, ale při cestě k němu je třeba použít 

invenci, tj. vlastní originální přístupy a to je tvoření. (Oxford, 1998) 

 

Obr. 10  T. G. Masaryk (zdroj: (Wikipedia, 2012)) 

 

Marie Curie Sklodowska (1867 – 1934) – Jako první žena v historii složila 

přijímací zkoušky na fakultu fyziky a chemie pařížské Sorbonny. Přes den studovala 

a  po večerech vyučovala, aby si vydělala na živobytí. Po získání prvního licenciátu 

začala pracovat jako laborantka a při tom dále studovala na Sorbonně. Společně se 

svým mužem vyjasnili pravděpodobné příčiny rozpadu atomových jader. V roce 1903 

získala jako první žena v historii titul doktora fyziky a ve stejném roce získala 

i  Nobelovu cenu za fyziku. Po smrti svého muže se stala první profesorkou Sorbonny. 

V roce 1911 získala také Nobelovu cenu za chemii. Je jedním ze 4 lidí, kteří získali 

Nobelovu cenu dvakrát. (Oxford, 1998) 

 

Obr. 11  Marie Curie Sklodowska (zdroj: (Wikipedia, 2012)) 
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Albert Einstein (1879 – 1955) – Dnes je považován za génia 20. století. Na 

gymnáziu ho však považovali učitelé za zaostalého. Nesnášel biflování a mechanické 

uspořádání neužitečných poznatků. Einsteinovy teorie mnoha lidem přišly 

nepochopitelné, nezvyklé a převratné. Přesto díky jeho teoretickým objevům dnes 

fungují lasery, televize, kosmické lodě a počítače. (Konigová, 2006), (Oxford, 1998) 

 

Obr. 12  Albert Einstein (zdroj: (Wikipedia, 2012)) 

Tito lidé svým nadáním a kreativitou předstihli svou dobu a často byli svým 

okolím nepochopení.  

  

Kreativita znamená nazírat na věci odlišně a přicházet s nevšedními, novými nápady. 

Každý člověk má schopnost být kreativní. Někteří lidé jsou ovšem kreativnější než 

ostatní. Kreativní práce vychází z myšlenkových souborů, které jsou vytvářeny v rámci 

fyzických, duševních a emocionálních stavů.  (Ritter, Brassard, 2005) 

 

Kreativní jedinci mají tendenci (Ritter, Brassard, 2005): 

§ vědět, která část dne je nejlepší pro práci 

§ vytvářejí si zvláštní nebo jedinečné místo pro práci 

§ analyzují a zpochybňují fakta a všeobecná přesvědčení 

§ tvrdě a vytrvale pracují 

§ radují se z toho, co dělají 

§ nechají svou mysl toulat se, nebo naopak své myšlení intenzivně zaměřují 

§ trénují kreativní myšlení 
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3.4 Kreativita v organizaci 

V posledních dvaceti letech se měřítka podnikatelského úspěchu značně změnila. 

Neustálé zlepšování je nadále velmi důležité, ale samo o sobě nestačí pro úspěch 

v konkurenčním boji. Inovativní organizace musí pracovat tak, aby spojili neustálé 

zlepšování s převratnými myšlenkami, které jim přinesou konkurenční výhodu. 

Organizace potřebují takové lidi, kteří mohou dosahovat tohoto vyváženého přístupu. 

(Ritter, Brassard, 2005) 

 

Starý přístup ke kreativitě (Ritter, Brassard, 2005): 

· pouze několik lidí v celé organizaci je považováno za skutečně kreativní 

· nové a převratné myšlenky jsou potřeba pouze v některých oblastech 

podnikání 

· technici jsou nuceni řešit výrobní nebo zákaznické problémy 

· jsou najímáni poradci, aby se mohlo dosahovat významných průlomů ve 

vývoji 

 

Obr. 13  Starý přístup ke kreativitě (zdroj: autor podle Ritter, Brassard, 2005) 

 

Nový přístup ke kreativitě (Ritter, Brassard, 2005): 

· podstatné průlomy jsou nutné v každém místě organizace 

· do vývoje nových průlomových myšlenek je nutné zapojit co největší 

počet lidí 

· je nutné využít kreativitu každého jedince 

· je nutné vytvořit v organizaci takový přístup, aby bylo možné neustálé 

kreativní přemýšlení a zlepšování 

Nástoje řízení 

kvality 

Sedm nástrojů 

managementu 

a plánování 

Neustálé 

zlepšování 
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Obr. 14  Nový přístup ke kreativitě (zdroj: autor podle Ritter, Brassard, 2005) 

 

Při srovnání „starého“ a „nového“ přístupu ke kreativitě je jasné, že organizace 

praktikující nový způsob jsou úspěšnější. Starý přístup totiž nemůže produkovat 

dostatečně rychle nové myšlenky a dramatické výsledky. To je ale v dnešním období 

velkých změn, které přicházejí ve stále kratších intervalech, naprostá nutnost. (Ritter, 

Brassard, 2005) 

 

Při použití nástrojů kreativity je možné dosáhnout (Ritter, Brassard, 2005): 

· snižování nákladů a odpadů 

· vyvíjení nových produktů a služeb 

· řešení dlouhotrvajících stížností zákazníků 

· podstatné zkrácení doby cyklu výrobků 

· vyvíjení nových procesů nebo podstatné zlepšení procesů 

Nástroje kreativity obohacují celý kreativní proces tím, že (Ritter, Brassard, 

2005): 

· porušují rutinní způsoby myšlení 

· neustále podněcují nové průlomové myšlenky 

· rozšiřují tradiční metody brainstormingu 

· zastřešují kreativní potenciál všech zaměstnanců 

· zrychleně podněcují činnosti neustálého zlepšování 

 

Lidé, kteří mají možnost realizovat své tvůrčí nápady a zájmy, přinášejí 

organizaci daleko více, než ti, kteří pouze precizně plní zadané úkoly. Tvůrčí přístup 

Nástoje řízení 

kvality 

Sedm nástrojů 

managementu 

a plánování 

Nástroje 

kreativity 

Neustálé 

zlepšování 
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zaměstnanců je považován za limitující prvek úspěšnosti firem. Vytvoření vysoké 

úrovně intelektuálního potenciálu a motivování ke kreativitě je úkolem managementu 

firmy. Je nutné ve firmě vytvořit inovační kulturu. (Bartes, 2008) 

 

Inovativní kulturu v organizaci lze vybudovat, pouze pokud se manažeři zaměří 

na (Franková, 2004 in Lukášová, Nový a kol., 2004): 

1) Výběr manažerů s tvůrčím potenciálem – na vedoucích pozicích musí být 

lidé schopni inspirovat ostatní, podporovat kreativitu, zavádět inovace 

a jít ostatním příkladem. 

2) Tvůrčí styl řízení a vedení lidí – vyhledávání podnětů, otevírání 

možností, identifikace příležitostí, ochota podstupovat riziko, kladení 

konstruktivních otázek, pozitivní stimulace. 

3) Provokativní cíle – cíl musí být výzvou, musí pro cíl nadchnout lidi. 

4) Pozitivní příklad – vedení musí jít příkladem. Příklady motivují a nutí 

k napodobení. 

 

Kiernan (1998, podle Bartes, 2008) identifikoval 11 přikázání pro budování 

úspěšné inovativní infrastruktury společnosti 21. století: 

1) Neřiďte se pravidly převládajícími ve vašem oboru. Vytyčte si svá 

vlastní pravidla. Vytvořte nový konkurenční prostor. 

2) Inovuj nebo nepřežiješ! Vytvořte nové strategie a mechanizmy 

podporující inovace. Nejúspěšnější podniky neustále inovují 

a  překonávají sami sebe. 

3) Prozkoumejte svůj podnik a najděte skrytá aktiva a vytěžte z nich, co se 

dá.  

4) Zaměřte se na rychlost a akceschopnost. 

5) Buďte proaktivní a experimentujte. 

6) Bořte hranice, které oddělují zaměstnance, oddělení, obory, dodavatele, 

zákazníky. 

7) Neustále využívejte všech svých zaměstnanců a všeho co umějí. 

8) Globalizujte svou reálnou i vědomostní základnu. 
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9) Ekoprůmyslová revoluce se dotýká každého, vazby na životní prostředí 

a šetrnost k němu je dnes nutnost. 

10) Nepřetržité vzdělávání je nutnost. 

11) Vytvořte si nástroje na sledování strategických přínosů. 

 

Jak je vidět, bez kreativity nemůže být v dnešní době organizace úspěšná. 

Kreativita se uplatňuje v řízení podniku, motivování lidí, vývoji nových produktů, 

prodeji a marketingu.  

 

3.5 PDCA cyklus doplněný o nástroje kreativity 

Cyklus PDCA je metoda postupného zlepšování probíhající formou 

opakovaného provádění čtyř základních činností – Plan – Do- Check – Act. Tento 

základní princip zlepšování je dnes součástí mnoha norem a je široce využíván. 

 

Obr. 15  PDCA cyklus (zdroj: autor) 

 

Pokud rozšíříme PDCA cyklus o sedmikrokový model zlepšování, dostaneme 

silný nástroj, který je možné použít v jakékoli situaci. Zároveň lze do těchto modelů 

začlenit i mnoho kreativních metod (Ritter, Brassard, 2005): 

 

§ Plánuj 

· vyberte problém, který bude řešen, popište příležitosti ke zlepšení 

¨ otázky co je špatně, co nefunguje 

Plan 

Do 

Check 

Act 
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¨ sestavení a podpora vhodného týmu 

¨ shromáždění a přezkoumání dat 

¨ vymezení projektu 

¨ formulace záměrů 

Ø využití různých diagramů 

Ø klasický brainstorming 

Ø mentální mapy 

· popište současný problém, v němž je zahrnuta příležitost ke zlepšení 

¨ zmapujte současný proces 

¨ shromažďujte data 

Ø vývojové diagramy 

Ø přeformulování problému 

· popište všechny příčiny problému 

¨ metoda pětkrát proč? 

¨ zjištění příčiny problému 

¨ konfrontace příčin s daty 

Ø brainwrtiting 

Ø klasický brainstorming 

Ø mentální mapy 

Ø diagramy 

· připravení efektivního řešení a plánu 

¨ tvorba možných řešení 

¨ definice a analýza řešení 

¨ výběr řešení 

¨ naplánování procesu změny 

¨ určení rizik 

¨ stanovení zdrojů 

¨ stanovení metod monitorování 

Ø brainwriting 

Ø brainstroming 

§ Dělej 
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· implementace řešení nebo změny procesu 

¨ implementace 

¨ shromáždění dalších dat 

¨ dodržování plánů a kontrola  

Ø využití diagramů 

§ Kontroluj 

· přezkoumej a vyhodnoť výsledky změny 

¨ přezkoumání výsledků změny 

¨ revidování procesu 

¨ standardizace 

Ø využití diagramů 

§ Jednej 

· uvažujte o poučení a jednání podle nich 

¨ posouzení výsledků 

¨ pokračování ve zlepšování 

¨ vyhledávání dalších příležitostí ke zlepšování 

¨ zhodnocení týmu 

¨ oslava úspěchu 

Ø diagramy 

Ø brainwriting 

Ø brainstroming 
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4 Kreativní metody 

Existuje velké množství metod, které nám pomohou rozvíjet naší kreativitu 

a  umožní nám přemýšlet kreativně. 

4.1 Analogram 

Analogram využívá obrazné a symbolické myšlení pravé hemisféry. Technika 

umožňuje vysledovat, kudy se pohybují naše nápady a myšlenky. Metoda vede k novým 

a často překvapujícím výsledkům. (Hospodářová, 2008) 

 

Obr. 16  Příklad analogramu (zdroj: autor) 

Vytvořit analogram je velmi jednoduché. Pro každé písmeno slova, pojmu nebo 

jména hledáme nejméně jeden význam, jehož písmeno je stejné. 

Analogram může sloužit i jako pomůcka pro zapamatování. Analogram  může 

být prvním krokem k mentálním mapám. 

(Hospodářová, 2008) 

 

4.2 Slovní asociace a analogie 

Jedná se o využití asociací – mentálních spojení, která jsou aktivována 

myšlenkou, pamětí, obrázkem nebo událostí a analogií – což je přirovnání charakterové 

vlastnosti, úkolu nebo chování. Vyberou se slova z knih, slovníků, novin a pak se 

shromažďují nápady, které tato slova evokují. (Ritter, Brassard, 2005) 

 

 

 

M 

•moderní 

•milý 

A 

•aktivní 

R 

•rychlý 

E 

•energický 

K 

•kreativní 

•komunikativní 
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4.3 Brainstorming 

Brainstorming je osvědčená skupinová metoda pro hledání nových nápadů.  

Probíhá tak, že se shromáždí tým vhodný k uskutečnění brainstormingu, vyjasní 

se záměr a stanoví se základní pravidla. Poté probíhá samotný brainstorming, kdy jsou 

generovány nápady. Na konci si vyhodnotíme nápady a celý brainstorming ukončíme.  

(Hospodářová, 2008) 

 

Pokud dodržíme jednoduchá pravidla, dosáhneme výsledku (Hospodářová, 

2008): 

· co nejvíce nápadů a myšlenek 

· žádné hodnocení a posuzování 

· ustanovit zapisovatele 

· na papír zapisovat to, co bylo řečeno 

· po zaplnění papíru, ho vyvěsit na zeď 

· podporovat humor 

 

Jako druhý krok je roztřídění myšlenek a nápadů do skupin (Hospodářová, 

2008): 

· nepraktické 

· mohlo by být užitečné 

· slibné 

· stojí za to, aby se s tím něco dělalo 

 

Pokud zrovna nemáme po ruce tým lidí, můžeme použít i brainstorming pro 

jednoho tzv. lístečkový brainstorming. V prvním kroku si na lístečky poznamenáváme 

myšlenky tak dlouho, dokud nás něco napadá. V druhém kroku si náhodně losujeme 

dvojice lístečků s nápady a do poznámkového bloku si zaznamenáváme, co nás při 

spojení těchto dvou pojmů napadá. (Hospodářová, 2008) 
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4.4 Brainwriting 

Pomocí tohoto nástroje, kdy se členům týmu poskytne tabulka pro zapisování 

jejich nápadů, kombinujeme sílu výměny názorů s promýšlením při písemném 

zpracování. (Ritter, Brassard, 2005) 

Formulace problému 

 1 2 3 

1 Možná řešení   

2 Rozvinutí prvně 

jmenovaného řešení 

  

3

3 

Další rozvinutí řešení   

Obr. 17  příklad tabulky pro brainwriting (zdroj: autor) 

Každý člen týmu dostane svoji tabulku, vyplní tři nápady a po té co budou 

všichni hotovi, pošlou tabulku sousedovi. V dalších krocích jsou rozvíjeny původní 

nápady až do té doby, než je celá tabulka vyplněna. Při každém předání jsou nápady 

přečteny a dále rozvíjeny, aby se vytvořily další podněty. (Ritter, Brassard, 2005) 

4.5 Mapování znalostí 

Jedná se o sestavení vývojového diagramu, do kterého zaznamenáme jednotlivé 

vazby mezi řešenými problémy s využitím našich znalostí. Nejprve stanovíme ústřední 

téma a následně doplňujeme celou mapu.  

Rozlišuje zde několik úrovní: 

· ústřední téma 

· počáteční kroky 

· náměty 

· velké nápady 

· podpůrné nápady 

Tato metoda je velmi podobná mentálním mapám. (Ritter, Brassard, 2005) 
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4.6 Budování ideálních řečení prostřednictvím asociací a analogií 

Toto je asi nejvíce řízený kreativní proces ze všech. Tým identifikuje prvky 

ideálního řešení, které se stává výchozím bodem – tyto parametry musí potencionální 

řešení mít. Využívá se matice asociací, do které se zaznamenávají vzájemné vztahy 

mezi asociacemi. (Ritter, Brassard, 2005) 

 

Matice asociací 

 Asociace 1 Asociace 2 Asociace 3 Asociace 4 

Asociace 1 x Vzájemné 

vztahy 

Vzájemné 

vztahy 

Vzájemné 

vztahy 

Asociace 2 x x Vzájemné 

vztahy 

Vzájemné 

vztahy 

Asociace 3 x x x Vzájemné 

vztahy 

Obr. 18  matice asociací (zdroj: autor) 

4.7 Denní snění 

Tato metoda vychází z myšlenky Alberta Einsteina – „Alespoň 15 minut denně 

zavřete oči a sněte o čemkoli.“ Když si určíme nějaký cíl, naše podvědomí bude 

neustále pracovat. Proto nám neunikne žádná příležitost a zahlédneme každý detail. 

(Hospodářová, 2008) 

4.8 Kreslení 

Kreslení aktivuje pravou hemisféru a obě hemisféry propojuje. Touto metodou 

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

Přirozeně se při kreslení učíme koncentrovat, vnímat detaily i celek a pracovat 

s prostorem a jeho vnímáním. Vedlejším důsledkem této metody je relaxace. 

(Hospodářová, 2008) 
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4.9 Obrazové asociace a biotechniky 

Tento nástroj využívá obrázků a příkladů z přírody pro tvorbu nových řešení. 

Týmu je ukázán obrázek nebo přírodnina a pomocí popisu obrázku se analogicky 

vytváří nápad související s daným problémem. Je nutné klást si otázky: Je možné jeden 

z nápadů aplikovat přímo na náš problém? Je možné ho upravit a aplikovat na náš 

problém? Obsahuje originální myšlenku, která by se dala použít? (Ritter, Brassard, 

2005) 

4.10 Přeformulování problému 

Tato metoda spočívá ve využití obrázků pro řešení problému. Nejprve se 

definuje stručně a výstižně problém. Potom si nakreslíme problém jako součást 

systému. Využijeme postavičky, symboly, ikony… Poté, když vidíme jednotlivé vazby, 

můžeme definovat jejich vztahy a jednotlivá ovlivnění a najít řešení problému. (Ritter, 

Brassard, 2005) 

4.11 Nové vjemy 

Člověk je tvor zvídavý a proto neustále zkouší nové věci. Tím se v mozku 

vytvářejí nové neuronové dráhy. Každý nový vjem znamená nový podnět pro naše 

myšlení.  Můžeme si klást nevšední otázky a hledat nová využití pro zcela obyčejné 

předměty. Nové podněty jsou jako potrava pro náš mozek, a tak ho neustále 

zaměstnáváme a nenecháme ho zakrnět. (Hospodářová, 2008) 

4.12 Pokládání si dětinských otázek 

Malé děti pomocí otázek zkoumají svět. Dospělí ovšem kladou daleko méně 

otázek, ať už z důvodu, že se bojí nebo nechtějí vypadat jako hlupáci. Ale 

i sebenesmyslnější otázka může vést k revolučnímu objevu. Tímto způsobem byl 

například vymyšlen fotoaparát Polaroid, který vytvářel okamžité fotografie. Známá je 

metoda pětkrát Proč? , která se využívá i pro odhalování chyb. Další možné otázky jsou: 

Kdo? Jak? Kde? Kdy? Proč? Jaký? (Ritter, Brassard, 2005) 
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4.13 Představivost 

Pro zapojení představivosti do všech kreativních metod je dobré zapojit (Buzan, 

2007): 

· přehánění – čím víc dramatičnosti dodáme informaci, tím více bude pro 

mozek zajímavější a tím více bude přitahovat naši pozornost 

· humor – legračnější, absurdnější a šokující informace dokáží vždy 

zaujmout 

· smysly – čím více smyslů zapojíme do našeho vnímání, tím více se nám 

tato informace vryje do paměti 

· barva – každá barva v nás dokáže evokovat nějakou náladu a zároveň 

v nás barvy vyvolávají pocity a asociace 

· rytmus – pohyb a rytmus v nás také mohou povzbudit myšlenky 

· pozitivní myšlení – mnohem lépe se nám pracuje, jsme-li dobře naladěni, 

s informací ke které máme kladný vztah 

· zobrazení – obrázky dokážou nahradit mnoho slov, vyvolávají v nás 

představy 
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5 Mentální mapy 

Mentální mapa je vnějším vyjádřením přirozeného způsobu práce našeho 

mozku. Je to grafická metoda, která nám umožňuje zvětšit potenciál našeho myšlení. 

Zároveň tím, že respektuje přirozený způsob práce našeho mozku, umožňuje snadné 

vstřebávání informací, jejich zapamatování a vybavení. Umožňuje snazší vytváření 

nových nápadů a propojování souvislostí. Výhody mentálních map jsou především 

v tom, že jasně definují ústřední myšlenku a téma. Ukazují relativní význam všech 

zahrnutých myšlenek a prostřednictvím spojení a sousedství určují vzájemné vztahy. 

(Hospodářová, 2008) 

 

Mentální mapy mají poměrně dlouhou historii. Jedním z prvních, kdo je začal 

využívat, byl údajně Porfyrios z Tyru (232–304) novoplatónský filosof, který byl 

vášnivým odpůrcem křesťanství a příznivcem vegetariánství. Jejich popularita stále 

roste a v poslední době se z nich stal doslova módní hit. (Wikipedia, 2011) 

Dnes jsou běžně používány v psychologii, projektovém managementu nebo při 

studiu. Své místo našly ale také v informatice či elektrotechnice. Čím složitější 

problémy jsou řešeny, tím větší výhody mentální mapy přinášejí. (Wikipedia, 2011) 

5.1 Tvorba mentální mapy 

Tvorba mentální mapy (Buzan, 2007) je velmi jednoduchá. Pro její vytvoření 

nám stačí mozek, představivost, tužka a papír, ale můžeme využít i pastelek 

a zvýrazňovačů.  

Základním stavebním kamenem mentální mapy je klíčové slovo – to napíšeme 

do středu papíru a můžeme ho i nějak zvýraznit. Začneme-li ve středu papíru, dáme 

svému mozku svobodu působit všemi směry a vyjadřovat se svobodněji a přirozeněji. 

Své klíčové slovo můžeme vyjádřit i obrázkem. Názorná zobrazení pomáhá naší 

představivosti, udržuje naše soustředění na dané téma a motivuje k činnosti. Je velmi 

dobré využívat barvy, které jsou pro mozek stejně podnětné jako názorné zobrazení. 

Díky barvám je také mentální mapa živější a zábavnější a naše tvůrčí myšlení získává 

energii navíc. 
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Od klíčového slova vytváříme další a další úrovně větví. Na každou větev opět 

použijeme klíčová slova, která můžeme dále rozvíjet. Náš mozek pracuje pomocí 

asociací. Rád si spojuje několik věcí dohromady. Propojíme-li jednotlivé větve, snáze si 

věci zapamatujeme a lépe jim porozumíme. Propojením hlavních větví zakládáme 

a vytváříme základní strukturu a základní architekturu našich představ. Větve 

zakreslujeme jako křivky, ne jako přímky. Zakřivené větve jsou bližší přírodním tvarům 

a snadněji upoutají. Pro každou větev je dobré využít jen jedno klíčové slovo nebo 

slovní spojení. Jednotlivá slova nebo slovní spojení totiž zvyšují účinnost a flexibilitu 

mentálních map. Každé spojení funguje jako násobitel, evokuje další soubor asociací. 

Použití dlouhých vět nebo frází brzdí vznik asociací a celou mapu dělá nepřehlednou. 

Při tvorbě mentální mapy můžeme využít barvy, symboly, obrázky. Vyobrazení 

je dobré používat po celé ploše mapy. Každý obrázek je jako magnet přitahující další 

asociace. 

Jelikož má každý člověk individuální přístup, proto nelze přesně určit postup. 

Každý si vytvoří svůj styl tvorby mentální mapy. 

 

 

Obr. 19  Mentální mapa: tvorba mentální mapy (zdroj: autor) 
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5.2 Využití mentálních map 

Mentální mapy mají své místo také v rozvoji osobnosti. Mohou být významným 

pomocníkem v procesu učení i v oblasti řešení problémů, time managementu nebo 

plánování. (Buzan, 2007) 

 

Mapu aktivně využijeme ve fázi plánování a třídění priorit a myšlenek pro 

nějaký projekt nebo plán. Jde o to, že větší projekt má vždy více aspektů, dílčích úkolů 

a cílů. Je třeba postihnout všechny souvislosti a vazby. V hlavě je jasně máme a jsme si 

jich vědomi. Ve fázi sepisování projektu a jeho modelování do finální podoby se však 

často na něco zapomene nebo se nějaký aspekt podcení. Díky mentálním mapám si 

můžeme jednoznačně všechny potřebné informace a aspekty zaznamenat a mít je včas 

kdykoliv na zřeteli.  (Buzan, 2007) 

 

Mentální mapy mají své opodstatnění i ve fázi realizace různých projektů nebo 

i různých akcí. Pomáhají zrovna tak jako u plánování  utřídit, zorientovat a upravit 

priority jednotlivých fází a dílů projektu či akce. Můžete tak přesně vědět, ve které fázi 

projekt zrovna je, s čím souvisí, co jej může ovlivnit, kdo za to odpovídá a další 

aspekty. Vidíte neustále názorně,  kde jste a kam jdete, to vše v širších souvislostech. 

Pro mnohé je využití v oblasti plánování akcí  osobní záležitostí. Mapy zde 

pomáhají postihnout všechny faktory a nastavit tak plán co nejefektivněji.  (Buzan, 

2007) 

 

Mentální mapy lze využít i pro uspořádání vlastních myšlenek, nastavení 

životních a osobních hodnot a priorit. Můžeme zmapovat svůj životní styl, životní 

postoje a názory. (Buzan, 2007) 

 

Mentální mapy lze také využít k učení. Mapa velmi přehledně zobrazuje vztahy 

mezi učivem a pomáhá lepšímu zapamatování.  (Buzan, 2007) 
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Mentální mapy mohou pomáhat v mnoha oblastech. Díky nim je možné (Buzan, 

2007): 

· učit se lépe plánovat 

· rozvíjet schopnost komunikace 

· být tvořivější 

· šetřit čas 

· lépe zvládat problémy 

· lépe se koncentrovat 

· zlepšit své organizační schopnosti 

· více si zapamatovat 

· rychleji a efektivněji se učit 

· vnímat svět jako celek 

 

Mentální mapu si můžeme představit jako plán naší mysli (Buzan, 2007): 

· podává nám celkový pohled na rozsáhlý předmět nebo oblast 

· umožňuje nám plánovat trasy, víme, kde se nacházíme a kam se chceme 

dostat 

· na jednom místě soustřeďuje velké množství údajů 

· usnadňuje řešení problému 

· umožňuje objevovat nové tvůrčí cesty 

· lze nad nimi přemýšlet 

· je snadné si je zapamatovat 

· umožňují organizování faktů 

· lze si je spolehlivě vybavit 

 

Mentální mapa (Buzan, 2007): 

· aktivuje celý mozek 

· zbavuje naši mysl mentálního nepořádku 

· umožňuje se plně soustředit na určitý problém 

· názorně uvádí spojení mezi izolovanými informacemi 

· jasně zachycuje podrobnosti jako celek 
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· umožňuje sdružovat, nebo oddělovat jednotlivé představy 

· vyžaduje plné soustředění a díky tomu pomáhá rychleji převádět 

informace z krátkodobé do dlouhodobé paměti 

 

Mentální mapy nám mohou pomoci naučit se, uspořádat si a uchovat tolik  

informací, kolik chceme. Přirozeným způsobem trénují naši paměť. (Buzan, 2007) 

 

Na internetu (Myslenkove-mapy.cz, 2011) lze nalézt stánky přímo věnované 

využití mentálních map, například na specializovaném serveru www.myslenkove-

mapy.cz lze najít typy a návody pro použití mentálních map v mnoha oblastech: 

 

· byznys 

Ø zlepšování efektivity 

Ø schopnost vyjednávat 

Ø netradiční způsoby prezentace pomocí mentální mapy 

· život 

Ø jak zhubnout pomocí mentálních map 

Ø jak se vypořádat se stresem 

Ø jak psát básně pomocí mentální mapy 

Ø hledání inspirace 

Ø utřídění myšlenek 

· studium 

Ø efektivní čtení textů 

Ø netradiční forma výuky 

Ø zlepšování paměti 

Ø prezentace a shrnutí učiva 

Ø výklad učiva 

Ø shrnutí učiva 
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Jak je vidět, existuje mnoho aplikací, kde lze mentální mapy využít. Pomocí 

mentálních map lze lépe organizovat a plánovat život v zájmu co největšího úspěchu, 

přicházet s novými tvůrčími nápady a bez větší námahy vstřebávat nové zkušenosti 

a informace. (Nave, 2010) 

Máme-li udělat skok vpřed a významně zlepšit svou paměť je zapotřebí 

abychom pokaždé, když si chceme něco zapamatovat, aktivně používali představivost 

a asociace. (Myslenkove-mapy.cz, 2011) 

 

Mentální mapy lze využít k přezkoumávání úspěchů, popřípadě analyzovat, proč 

jsme se nedostali k vytyčenému cíli. Pro tento přístup se využívá vzorec úspěchu tzv. 

PUZOPÚ (Buzan, 2007): 

· pokus 

· událost 

· zpětná vazba 

· ověření 

· přizpůsobení 

· úspěch 

 

 

Obr. 20  Princip PUZOPÚ v mentální mapě (zdroj: autor) 

 

Pokud budeme všechny akce zakreslovat podle tohoto vzorce do mentální mapy, 

dosáhneme snáze našeho cíle, nebo se poučíme z našich chyb. Mapa nám pomůže 

objektivně zhodnotit, co funguje a co ne.  (Buzan, 2007) 

 

Mentální mapy jsou také vhodné k řízení pracovního jednání, umožňují 

plánovat, promýšlet, organizovat a rozvrhovat pracovní činnosti. Mentální mapy mohou 

sloužit k plánování jednotlivých akcí ve firemním prostředí. (Buzan, 2007) 
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Obecně rozšířený názor, že mentální mapy se hodí pouze k učení humanitních 

předmětů, vyvrací projekt HyperPhysic a HyperMath (Nave, 2010), který pomocí 

mentálních map vyučuje matematiku a fyziku. Tento výukový nástroj je využíván 

školami v 80 zemích a byl přeložen do několika jazyků. Tento projekt byl také oceněn 

několika významnými institucemi za jeho přínos k výuce matematiky a fyziky.  

 

 

Obr. 21  Ukázka učebnice HyperMath (zdroj: Nave,2010) 

 

Obr. 22  Ukázka učebnice HyperPhysic (zdroj: Nave,2010) 

  



40 

 

Provedený výzkum na základní škole v Izmiru (Aydin, a další, 2009) ukazuje, že 

mentální mapy jsou vhodné i pro mladší děti k výuce přírodovědných předmětů. 

Mentální mapy jsou velmi názorné a umožňují zachytit souvislosti. Zároveň je výuka 

zábavnější a nutí žáky ke kreativnímu uvažování. Žáci jsou schopni integrovat své 

současné znalosti s nově nabytými poznatky. Celkově je pak výuka mnohem 

efektivnější a pro žáky snadněji zapamatovatelná. 

 

Obr. 23  Mentální mapa zachycující pohybové ústrojí využitá k výuce na základní 

škole (zdroj: Aydin, a další, 2009)  
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Podle výzkumu „Podpora kritického myšlení a používání akvizičních metod ve 

výuce a ošetřovatelství“ (Taliánová, a další, 2008) se  ukazuje, že využívání 

myšlenkových map ve výuce je oblíbené jak mezi studenty (9,4%), tak i mezi 

vyučujícími (8%). 

 

 

Obr. 24  Oblíbené akviziční metody u učitelů (zdroj: Tyliánová, a další, 2008) 

  

 

Obr. 25  Oblíbené akviziční metody u studentů z pohledu učitelů (zdroj: 

Tyliánová, a další, 2008) 
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Výzkum provedený mezi budoucími učiteli vědeckých a technických předmětů 

(Evrekli, a další, 2009) se snaží ukázat, že mentální mapy mohou být využity pro výuku 

vědy a techniky velmi efektivně a mohou pomoci studentům s pochopením a výukou.  

Z výzkumu vyplývá, že mentální mapy mohou být užitečné pro výuku 

z následujících důvodů: 

· ukazuje souvislosti a usnadňuje pochopení 

· zvýrazňuje vztahy mezi souvislostmi 

· usnadňuje učení 

· zvyšuje zájem studentů 

· identifikuje špatné myšlenky 

· zabraňuje memorování informací 

· poskytuje zpětnou vazbu o získání znalostí 

· šetří čas 

· vytváří prostředí, které studenty baví a motivuje 

· podporuje kreativitu 

· pomáhá k pochopení vzájemných vztahů 
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5.3 Mentální  mapy a lidský mozek 

Mozek řídí všechny tělesné funkce. Řídí naše základní potřeby i pudy a zároveň 

je odpovědný  i za činnosti vyšší a složitější – vytváření civilizace, tvorbu hudby, 

umění, vědu, jazyk. Mozek je zároveň centrem myšlenek a citů. (Wikipedia, 2011) 

Lidský mozek, jak jej známe dnes, se začal vyvíjet zhruba před 500 miliony let. 

Ovšem poznávání jeho funkce a procesů v něm probíhajících je teprve na počátku. 

Základem mozku je nervová buňka – neuron. Jsou to vysoce specializované buňky, 

které mají schopnost přijmout, vést, nést, zpracovávat a odpovídat na signály. Každý 

neuron má mnoho výběžků – dendritů, tyto dendrity se pak spojují s dalšími dendrity 

okolních neuronů a společně pak vytvářejí velmi složitou síť. Propojení mezi dendrity 

se nazývají synapse. Zprávy jsou předávány elektrochemickými signály, které se 

lavinovitě šíří celou sítí mozkových buněk.  Každý člověk má v mozku přibližně 1011
 

neuronů, mezi neurony potom existuje kolem 1015
 synaptických spojení. Během 

lidského života se jednotlivá spojení vytvářejí a zanikají – díky tomu si člověk pamatuje 

a přemýšlí.  (Wikipedia, 2011) 

 

Mozek se skládá z jednotlivých částí, které se vyvíjely postupně (Wikipedia, 

2011): 

· mozkový kmen – ovládá základní životní funkce jako je dýchání nebo 

srdeční frekvence 

· mozeček – ovládá pohyb v prostoru a uchovává v paměti základní reakce 

· střední mozek – zodpovídá za učení a krátkodobou paměť, udržuje v těle 

homeostázu 

· velký mozek – je tvořen mozkovou kůrou a je odpovědný za paměť, 

komunikaci, rozhodování a kreativitu 
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Obr. 26  Lidský mozek (zdroj: Wikipedia, 2011) 

 

Velký mozek, který ovládá veškeré paměťové a učební dovednosti, tvoří největší 

část našeho mozku. Na jeho povrchu je šedá kůra mozková - oblast, kde je nejvíce 

neuronů. Při pohledu shora si nelze nevšimnout, že mozek je jakoby oddělen na pravou 

a levou část. Byly prováděny pokusy, kdy se zjistilo, že každá část mozku je 

zodpovědná za jiné úkoly.  (Buzan, 2007) 

Levá hemisféra, která je také označovaná jako „akademická“, „intelektuální“, 

„podnikatelská“ má na starosti tyto činnosti  (Buzan, 2007): 

· slova 

· logika 

· čísla 

· posloupnosti 

· linearita 

· analýzy 

· seznamy 

Pravá hemisféra, které se přezdívá „umělecká“, „tvůrčí“, „intuitivní“ zodpovídá 

za (Buzan, 2007): 

· rytmus 

· prostorové vědomí 

· dimenze 

· představivost 

· denní snění 

· barvy 

· vnímání celku 
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Ukázalo se také, že lidé, kteří prošli přípravou na činnost závisející více na jedné 

straně mozku, si vytvoří určité návyky, které způsobí, že i v budoucnu dávají přednost 

činnostem ovládaných touto hemisférou. Další výzkum odhalil, že síla nebo naopak 

slabost některých dovedností není způsobeno stavbou mozku ale pouze návyky. Pokud 

se situace změnila a člověk byl trénován i v činnostech, které závisejí na druhé 

hemisféře, jeho dovednosti se zlepšily, nikoli však na úkor původních dovedností. Ve 

většině případů došlo k rozvoji i ostatních dovedností. (Buzan, 2007) 

Způsob, jakým si levá a pravá strana velkého mozku mezi sebou předávají 

zprávy, vytváří synergický vzorec myšlení a uvažování. Jestliže příliš spoléháme na 

úkoly, které zaměstnávají jenom jednu mozkovou hemisféru, bráníme tak nájemné 

komunikaci hemisfér a výrazně snižujeme výkon celého mozku. (Buzan, 2007) 

Mentální mapa je velmi účinný kreativní nástroj právě proto, že zaměstnává obě 

strany mozku, uplatňuje se jak pravá hemisféra odpovědná za zobrazení, barvu 

a představivost, tak i levá hemisféra odpovědná za slova, čísla a logiku. V průběhu 

tvorby mapy také člověk podporuje své synergické myšlení – z jedné myšlenky vznikají 

náhle další. Navíc vzhledem k tomu, že jednotlivé představy jsou propojené, může náš 

mozek provádět pomocí asociací jinak jen těžko uskutečnitelné myšlenkové skoky.  

(Buzan, 2007) 

Pokud je tedy nutné něco naplánovat, uspořádat si myšlenky, přijít na nějaký 

nápad nebo uvolnit představivost, je mentální mapa přímo ideální. Mentální mapa také 

pomáhá trénovat mozek, zapojovat obě hemisféry mozku a tím zvyšovat naše možnosti. 

Mentální mapy lze pokládat za ztělesnění myšlenek v našem mozku, protože když 

kreslíme mentální mapu, tak v podstatě posilujeme mapu myšlenek tvořenou neurony 

v našem mozku. (Buzan, 2007) 

Bohužel současný školský systém se většinou soustřeďuje na dovednosti levého 

mozku a mnohem menší pozornost věnuje dovednostem mozku pravého. Toto má často 

velmi neblahý vliv na naši možnost být kreativní. Mentální mapy jsou dobrý způsob, jak 

tento hendikep začít postupně odbourávat. (Buzan, 2007) 
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5.4 Počítačové programy pro tvorbu mentálních map 

Mentální mapa vytvořená na počítači je velmi přehledná a vhodná k prezentaci. 

Je ovšem lepší nejprve si mapu namalovat ručně, a teprve poté ji digitalizovat. Lépe se 

tak zaznamená proud myšlenek. 

 

Přesto počítačově vytvořená mapa má jisté výhody (Wikipedia, 2012) : 

· Lepší grafická úprava a z toho plynoucí lepší přehlednost 

· Možnost snadno přidat, umazat, přesunout nebo změnit strukturu 

mentální mapy 

· Možnost přidávat obrázky z vlastních souborů nebo nabízených galerií 

· Možnost ukládat do vlastních složek a kdykoliv se k mapám vracet 

a znovu s nimi pracovat 

· Možnost mapy posílat e-mailem, předávat jiným osobám 

· Možnost přidávat poznámky, URL adresy, přiřazovat osoby 

k jednotlivým úkolům a položkám atp. 

· Možnost exportovat do formátů GIF, JPG, PDF nebo do formátů 

Microsoft Office 

Existuje velké množství programů, které umožňují tvorbu mentálních map. 

 

· Volně šiřitelné 

· Bubbl.us - umožňuje také sdílet mapy online  

· FreeMind – propracovaný program, všechny mapy v této práci 

jsou vytvořeny tímto programem 

· Pimki   

· VUE  - Visual Understanding Environment 
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Obr. 27  Rozhraní programu FreeMind (zdroj: autor) 

 

· Placené 

· 3D Topicscape  - podporuje 3D mapy 

· Comapping - umožňuje sdílet mapy online 

· HeadCase Mind Mapper  

· Inspiration Software  

· MindManager  

· MindMapper  

· MindMeister  

· Mindomo  - umožňuje sdílet mapy online 

· NovaMind  

· OmniGraffle  

· OpenMind  

· SmartDraw  

· Solution Language Tool  
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· Thinkature  - umožňuje sdílet mapy online 

· XMIND  

 

 

Obr. 28  Rozhraní programu MindManager (zdroj: autor) 

 

Velmi zajímavým projektem je Wikimindmap - umožňuje automaticky 

generovat mapy ze vzájemně provázaných článků z Wikipedií. Bohužel česká 

Wikipedie zatím chybí. (Wikipedia, 2012) 
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Obr. 29  Mapa vytvořená programem Wikimindmap pro klíčové slovo „Mind 

map“ z anglické Wikipedie. (zdroj: autor) 
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6 Prováděný výzkum 

6.1 Zpracování dat 

V rámci prováděného projektu Užití metody mentálního mapování obsahu 

(významu) pojmů registrovaného na VUT v Brně pod evidenčním číslem BD 

17001011, jsem zpracoval dva soubory mentálních map, které byly vytvořeny studenty 

prvních ročníků akademického roku 2011/2012 Fakulty podnikatelské VUT v Brně. 

Studenti měli za úkol, vytvořit mentální mapu na následující témata:  

· ekonomika 

· manažer 

· finance 

· komunikace 

· informace 

 

Sběr dat probíhal tak, že studentům byly rozdány čistě papíry, byl jim vysvětlen 

princip tvorby mentálních map a postupně jim byla sdělována klíčová slova. Studenti 

nebyli omezeni časem. Takto vytvořené mapy byly dále zpracovávány. 

Mentální mapy bylo nejprve nutné přepsat tak, aby se s daty nechalo dále 

pracovat. Mapy byly roztříděny podle témat a pohlaví jejich tvůrců. Následně byly 

z každé mapy vypsány asociace prvního řádu a navazující asociace druhého řádu. Tato 

fáze je velmi náročná na čas – je nutné každou mapu přečíst a přepsat. Je také dobré 

myslet na to, aby se shodné asociace psaly ve stejném tvaru, popřípadě zkratky nahradit 

celým slovem. Tato alespoň částečná standardizace dat zjednoduší další práci. 

Jednotlivé asociace byly zaznamenány v programu Excel. 
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6.2 Program na zpracování dat 

Dalším krokem je zpracování asociací. Je nutné spočítat jednotlivé výskyty 

a utřídit je podle četností výskytů. Tuto časově náročnou a jednotvárnou činnost jsem se 

pokusil zautomatizovat. Vytvořil jsem v programu Matlab funkci, která automaticky 

spočítá jednotlivé výskyty slov a následně je seřadí podle četnosti výskytů.  

Pro třídící část funkce je nutné nejprve vytvořit matici vstupních dat tvořenou 

jedním sloupcem – je jedno zda automaticky pomocí další funkce v Matlabu nebo 

například v programu Excel. Tuto matici je poté nutno importovat do mé funkce 

a  pojmenovat ji jako zpracování.  Automaticky poté proběhne vyhodnocení dat – zjistí 

se rozměr matice, vezme se první prvek a porovná se postupně s každým dalším prvkem 

matice pomocí knihovní funkce strcmp. 

Pokud dojde ke shodě, je zvýšena proměnná počtu výskytů o jednotku a slovo se 

vymaže z matice, čímž zabrání několikanásobnému započítání. Takto funkce postupně 

provede vyhodnocení pro všechna slova, která se vyskytují v matici.  

Následuje utřídění dat podle počtu výskytů. K tomu je použita knihovní funkce 

sort. Jako poslední jsou seřazená data vyexportována do souboru Excel – opět je využita 

knihovní funkce xlswrite.  

Tato funkce výrazně zrychlí celé zpracování dat, protože odpadne dlouhodobé 

ruční sčítání dat. Takto je možné celkem rychle utřídit i rozsáhlé soubory asociací. 

 

Je výhodné tuto třídící funkci zahrnout do další funkce, která zároveň obstará 

export dat.  Tuto komplexnější funkci je poté možné volat z jiného souboru, kde si 

definujeme vstupní soubory a můžeme tedy zpracovávat větší množství dat. 

 

zpracovani  %vstupní soubor, nutné importovat  

k=size(zpracovani,1); 

l=1; 

x=1; 

 for M=1:k; 

       N=0; 

          if ~strcmp(zpracovani(l,1),'[]'); 

               A=zpracovani(l,1); 
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               for i=1:k; 

                     if strcmp(A,zpracovani(i,1)); 

                        N=N+1;   

                       zpracovani(i,1)=cell(1); 

                   end     

             end 

                   if N~=0; 

                      slova(x,1)=A; 

                      pocty_vyskytu(x,1)=N; 

                      x=x+1; 

                 end 

           N=0; 

           l=l+1; 

       else  

           l=l+1;    

      end 

  end 

 

 [pocty_vyskytu_sort,indexy] = sort(pocty_vyskytu,1,'descend'); 

slova_sort=slova(indexy); 

C=cell(length(pocty_vyskytu_sort),2); 

C(:,2)=slova_sort; 

 

 for i=1:length(pocty_vyskytu_sort); 

    C(i,1)={pocty_vyskytu_sort(i)}; 

end 

  

C(1,1)=cell(1); 

disp(C); 

xlswrite('dataexport.xls',C,vystupni_nazev); %export vystupního souboru  
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6.3 Soubor 1 

STUDENTI: 

počet všech studentů: 10 

počet těch, kteří se podepsali a odevzdali všechny mapy, tj., byli zařazeni do 

tabulkového zpracování: 10 

 

Tab. 1 Statistika: Soubor 1, Studenti 

Počet asociací 

 ekonomika manažer informace komunikace finance 

Nejnižší 

počet 

3 2 3 3 2 

Nejvyšší 

počet 

7 11 8 9 7 

Průměrný 

počet 

5 5,4 4,9 5,3 4,4 

Nejčastější 

počet 

4 4 3 3 4 

5  6 7  
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STUDENTKY: 

počet všech studentek: 18 

počet těch, které se podepsaly a odevzdaly všechny mapy, tj., byly zařazeny do 

tabulkového zpracování: 18 

 

Tab. 2 Statistika: Soubor 1, Studentky 

Počet asociací 

 ekonomika manažer informace komunikace finance 

Nejnižší 

počet 

4 3 4 3 3 

Nejvyšší 

počet 

12 12 12 9 14 

Průměrný 

počet 

6,278 6,44  

4 

6,444 5,778 6 

Nejčastější 

počet 

5 6 6 5 5 
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6.4 Soubor 2 

počet vyřazených mentálních map: 10, z toho 10 anonymních (nepodepsaných)  

 

STUDENTI: 

počet všech studentů: 3 

počet těch, kteří se podepsali a odevzdali všechny mapy, tj., byli zařazeni do 

tabulkového zpracování: 3 

 

Tab. 3 Statistika: Soubor 1, Studenti 

Počet asociací 

 ekonomika manažer informace komunikace finance 

Nejnižší 

počet 

4 3 2 5 2 

Nejvyšší 

počet 

10 23 19 16 24 

Průměrný 

počet 

6 10 8,667 11.667 12 

Nejčastější 

počet 

4     
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STUDENTKY: 

počet všech studentek: 12 

počet těch, které se podepsaly a odevzdaly všechny mapy, tj., byly zařazeny do 

tabulkového zpracování: 12 

 

Tab. 4 Statistika: Soubor 1, Studentky 

Počet asociací 

 ekonomika manažer informace komunikace finance 

Nejnižší 

počet 

3 3 2 2 3 

Nejvyšší 

počet 

10 14 11 14 10 

Průměrný 

počet 

5,75 7 5,916 6,333 5,416 

Nejčastější 

počet 

4 7 6 7 4 

    5 
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6.5 Výsledky výzkumu 

 

Tab. 5 Asociace pro klíčové slovo „EKONOMIKA“ 

  

ekonomika 

soubor 1 soubor 2 

studenti studentky studenti studentky 

počet asociací 1. řádu 41 65 1 38 

počet asociací 1. řádu, 
které se vyskytují více 
než jednou 5 22 17 16 

 

nejčastější asociace 

peníze peníze krize stát 

politika stát   peníze 

stát ekonomie   ekonomie 

podnik HDP   HDP 

hospodářství podnikání   trh 

  trh   inflace 

  mikroekonomie   makroekonomie 

  makroekonomie   nezaměstnanost 

  škola   finance 

  nabídka   podnikání 

  práce   hospodářství 

  EU   výroba 

  celosvětová   mikroekonomie 

  firmy   věda 

  domácí   škola 

  krize   politika 

  průmysl     

  státní rozpočet     

  předmět     

  výzkum     

  banky     

  poptávka     

 

Pro klíčové slovo ekonomika si nejvíce respondentů ze všech skupin představilo 

peníze. Další velmi frekventovaná slova jsou stát, politika a klíčové finanční ukazatele: 

HDP, inflace, nezaměstnanost. Opakují se také slova podnik a podnikání.   
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Tab. 6 Asociace pro klíčové slovo „FINANCE“ 

  

finance 

soubor 1 soubor 2 

studenti studentky studenti studentky 
počet asociací 1. 
řádu 36 71 1 45 
počet asociací 1. 
řádu, které se 
vyskytují více než 
jednou 5 20 36 11 

 

nejčastější asociace 

peníze peníze peníze peníze 

investice banky   práce 

banka 
ministerstvo 

financí   banky 

krize banka   banka 

poradenství dluhy   ekonomika 

  majetek   firmy 

  domácnosti   domácnosti 

  vlastní   stát 

  nakupování   investice 

  stát   krize 

  podnikání   účetní 

  cenné papíry     

  podniky     

  daně     

  státní rozpočet     

  brigáda     

  rodinné     

  investice     

  ekonomika     

  akcie     

 

Pro klíčové slovo finance nejvíce respondentů napadlo slovo peníze. Velmi 

frekventovaná byla i další slova spojená s penězi: banky, poradenství, dluhy, majetek, 

investice. Objevuje se také slovo krize – v době prováděného výzkumu často 

zmiňováno. 
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Tab. 7 Asociace pro klíčové slovo „INFORMACE“ 

  

informace 

soubor 1 soubor 2 

studenti studentky studenti studentky 
počet asociací 1. 
řádu 44 72 26 42 
počet asociací 1. 
řádu, které se 
vyskytují více než 
jednou 5 16 0 11 

 

nejčastější asociace 

zpravodajství internet   internet 

moc televize   noviny 

znalosti škola   knihy 

noviny knihy   televize 

internet rádio   škola 

  noviny   TV 

  média   rádio 

  letáky   tisk 

  zprávy   zprávy 

  práce   kniha 

  drby   časopisy 

  znalost     

  bulvár     

  historie     

  lidé     

  rodina     

 

Pro klíčové slovo informace nejvíce respondenti zmiňují slovo internet – 

v současnosti mladí lidé využívají tento informační prostředek nejvíce. Na dalších 

místech se umísťují informační zdroje: televize, knihy, rádio, tisk. 
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Tab. 8 Asociace pro klíčové slovo „KOMUNIKACE“ 

  

komunikace 

soubor 1 soubor 2 

studenti studentky studenti studentky 
počet asociací 1. 
řádu 40 77 35 58 
počet asociací 1. 
řádu, které se 
vyskytují více než 
jednou 8 12 0 10 

 

nejčastější asociace 

telefon internet   telefon 

mobil  lidé   verbální 

internet silnice   lidé 

doprava neverbální   počítač 

lidé rodina   internet 

média přátelé   řeč 

prostor telefon   silnice 

email média   domluva 

  verbální   neverbální 

  řeč   rodina 

  přátelství     

  obchodování     

 

Pro klíčové slovo komunikace jsou nejčastějšími asociacemi telefon (mobilní 

telefon) a internet. Dále slova související s elektronickou komunikací jako je email. 

Zároveň se také často vyskytují slova spojená s dopravní sítí. 
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Tab. 9 Asociace pro klíčové slovo „MANAŽER“ 

  

manažer 

soubor 1 soubor 2 

studenti studentky studenti studentky 
počet asociací 1. 
řádu 43 88 30 55 
počet asociací 1. 
řádu, které se 
vyskytují více než 
jednou 9 18 0 16 

 

nejčastější asociace 

odpovědnost oblek   peníze 

titul firma   podnik 

ekonomika podnik   zodpovědnost 

vedení muž   firma 

peníze zodpovědnost   schopnosti 

zodpovědnost člověk   oblek 

auto profese   práce 

oblek vystupování   dohled 

kravata jednání   vysoký plat 

  vedení   vedení lidí 

  vedoucí   rozhodování 

  peníze   komunikace 

  post   povinnosti 

  vysoký plat   management 

  flexibilita   postavení 

  odpovědnost   auto 

  reklama     

  řízení     

 

Pro klíčové slovo manažer si respondenti nejčastěji představí nejnutnější 

vlastnosti, které by měl manažer mít: odpovědnost, vedení, jednání, schopnosti. Dále se 

vyskytují asociace spojené se společenským postavením manažera: peníze, oblek, auto, 

plat. 
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6.6 Souhrnné výsledky výzkumu 

Oba soubory mentálních map byly vytvořeny studenty fakulty podnikatelské, 

proto při samostatném hodnocení každého souboru bylo dosahováno velmi podobných 

výsledků.  

Dále již uvádím souhrnné výsledky, které zahrnují všechny mentální mapy 

z obou souborů.  

 

Tab. 10 Souhrnná statistika asociací 

 ekonomika finance informace komunikace manažer 

Počet asociací prvního řádu 135 161 165 181 205 

Počet asociací prvního řádu, 

které se opakovaly více než 

jednou 

43 45 39 48 55 

 

Počet asociací prvního a 

druhého řádu 

427 439 499 526 531 

Počet asociací prvního a 

druhého řádu, které se 

opakovaly více než jednou 

130 131 103 127 

 

126 

 

Pokud porovnáme množství asociací, je vidět, že i nevelká skupina může 

vymyslet velké množství nápadů. Čím více se mentální mapa větví, tím je nárůst 

asociací větší. V mém výzkumu byly zahrnuty pouze asociace prvních dvou řádů, ale 

i tak lze pozorovat velký nárůst asociací. 
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Obr. 30  Asociace prvního řádu pro slovo „EKONOMIKA“ 

26 

21 

10 

10 

9 

8 

7 

7 

7 

6 

6 

6 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

0 5 10 15 20 25 30 

peníze 

stát 

HDP 

ekonomie 

makroekonomie 

trh 

krize 

mikroekonomie 

škola 

práce 

hospodářství 
podnikání 

politika 

nabídka 

předmět 

podnik 

firmy 

ČNB 

domácnosti 
EU 

inflace 

věda 

společnosti 
daně 

banky 

nezaměstnanost 

státní rozpočet 

poptávka 

finance 

zisk 

lidé 

vysoká škola 

tržby 

celosvětová 

domácí 
průmysl 
výzkum 

majetek 

výrobní faktory 

obchod 

výstupy 

výroba 

trhy 

Asociace prvního řádu pro slovo 

"Ekonomika" 



64 

 

 

Obr. 31  Asociace prvního a druhého řádu pro slovo „Ekonomika“ 
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Obr. 32  Asociace prvního řádu pro slovo“FINANCE“ 
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Obr. 33  Asociace prvního a druhého řádu pro slovo „FINANCE“ 
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Obr. 34  Asociace prvního řádu pro slovo „INFORMACE“ 
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Obr. 35  Asociace prvního a druhého řádu pro slovo „INFORMACE“ 
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Obr. 36  Asociace prvního řádu pro slovo „KOMUNIKACE“ 
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Obr. 37  Asociace prvního a druhého řádu pro slovo „KOMUNIKACE“ 
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Obr. 38  Asociace prvního řádu pro slovo „MANAŽER“ 
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Obr. 39  Asociace prvního a druhého řádu pro slovo „MANAŽER“ 
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7 Doporučení pro aplikaci metody mentálních map 

Mentální mapy jsou velmi účinným nástrojem na rozvíjení kreativity, podporu 

učení a zapamatování, znázornění souvislostí. Je to vhodný nástroj pro využití při 

brainstormingu nebo jiných poradách tvůrčích týmů.  

Jsou velmi vhodné pro různé předvýzkumy na malém množství respondentů, lze 

z nich identifikovat klíčové myšlenky a asociace a tyto dále využít při tvorbě 

rozsáhlejšího výzkumu. 

Mentální mapa ukazuje osobnost člověka, jeho způsob uvažování, kreativitu 

a rozhled. V tomto případě je dobré hodnotit mapu jako celek a zabývat se všemi řády 

asociací, různým větvením mapy, tvarem mapy a její úpravou. 

Největší nevýhodou mentální mapy je náročnost jejího zpracování. Jelikož je 

každá mapa osobitý originál, není možné hromadné vyhodnocení pomocí výpočetní 

techniky. Je nutné všechny výsledky ručně zpracovat, což je časově značně náročné. 

Při hodnocení souborů map je nejdůležitější první řád asociací. Ten ukazuje 

nejdůležitější myšlenky, které člověka napadají při vyslovení klíčového slova.  Další 

řády už se netýkají přímo klíčového slova, ale rozvíjejí i další slova. Ve výzkumu jsem 

zpracoval odděleně asociace prvního řádu a poté asociace prvního a druhého řádu. 

Výsledky ukazují, že klíčová, nejvíce frekventovaná slova jsou v obou verzích 

zpracování.  Co ovšem s dalšími řády narůstá, je počet asociací – zpracování dalších 

řádů je tedy více náročné na čas.  

 

Z hodnocených map je patrné: 

· každá mapa je originál 

· rozvinutí mapy a počet asociací byl pokaždé jiný 

· klíčová slova se opakovala nezávisle na pohlaví zpracovatele 

· mapy byly buď zpracovány jako velmi rozvinuté s mnoha řády, nebo 

byly pojaty velmi široce, ovšem jen s několika málo řády asociací 

· hodnocení map je náročné na čas 
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Nasazení mentálních map bych doporučoval u specificky zaměřených, nepříliš 

rozsáhlých výzkumů. Zde není vyhodnocení tak časově náročné a může se využít 

například jako vstupní data pro rozsáhlejší výzkum pomocí dotazníkových metod, kde 

je už možné kompletní strojové zpracování.  

Jak je patrné z výzkumu, klíčové a nejvíce opakující se pojmy se vyskytují už 

v prvním řádu asociací. Pokud vyhodnotíme i druhý řád (popř. další řády) klíčové 

asociace se příliš nezmění, co se změní je pouze počet výskytů klíčových asociací. 

Pokud je tedy potřeba vyhodnotit data co nejrychleji, je možné hodnotit pouze první řád 

asociací. 

Velké využití mentálních map vidím také při různých formách brainstormingu, 

protože mentální mapy jsou velmi názorné, zapojují do přemýšlení obě mozkové 

hemisféry a rozvíjejí kreativitu. Také při učení svou názorností usnadňují zapamatování 

a díky znázornění klíčových vazeb napomáhají pochopení i složitějších problémů. 
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Závěr 

V rámci vypracování diplomové práce jsem se seznámil s problematikou 

kreativity a mentálních map. Zúčastnil jsem se workshopu na téma „Mentální mapování 

– metoda a její praktické užití“ pořádané odbornou skupinou Tvořivost a  inovace České 

společnosti pro jakost a Fakultou podnikatelskou  VUT v Brně. Zpracoval jsem 

teoretické poznatky z oblastí kreativity a mentálních map. Během diplomové práce jsem 

vyhodnotil dva soubory mentálních map.  

Pro zjednodušení vyhodnocení velkého množství asociací jsem vytvořil 

program, který zpracování dat značně urychlí. Skript je vytvořen v programu Matlab. 

Automaticky spočítá všechny asociace a utřídí je podle množství výskytů. Takto lze 

rychle a efektivně zpracovávat velké množství mentálních map. 

Mentální mapy jsou účinným nástrojem, pomocí něhož je možné zaznamenávat 

informace, podporovat kreativitu, učit se a rozvíjet se. Provedený výzkum ukazuje, že 

i malá skupina dokáže vymyslet ohromné množství asociací, přičemž s každým dalším 

řádem mentální mapy tento počet asociací výrazně narůstá. 

Největší překážkou pro větší nasazení mentálních map do různých výzkumů je 

značná časová náročnost vyhodnocení. Díky tomu, že každá mentální mapa je originál, 

neexistuje žádná možnost jak mentální mapu jednoduše digitalizovat. Je tedy vždy 

nutné ručně mapy z papíru přenést do počítače. Další fázi, zpracování dat, je možné 

digitalizovat, jak jsem v práci ukázal.  
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