
Síťové diagramy (myšlenkové mapy) 

Divergentní metoda 
Využití metody: 

• plánovací setkání – ano 
• řešitelské setkání – ano 
• rozhodovací setkání – ano 

Facilitátor – ano 
Ideální počet účastníků – 20  
Individuální použití – ano 
Základní pomůcky – flipchart, flipové papíry, lektorský kufřík 
Charakteristika skupiny: 

• otevřená – ano 
• uzavřená (nechce diskutovat) – ano 

Část setkání: 
• použití metody na začátku setkání – ano 
• použití metody uprostřed setkání – ano 
• použití metody na konci setkání – ano 

Příklad použití metody: 
• strukturování různého počtu návrhů na řešení konkrétního problému 
• rozdělení do kritérií, podle nichž se bude vybírat nejvhodnější řešení 

 
Síťové diagramy nebo také myšlenkové mapy představují velmi jednoduchou metodu 
skupinového i individuálního brainstormingu. Začneme tím, že si napíšeme téma 
brainstormingu, a poté si kolem něj zaznamenáváme každou myšlenku, která nás v 
souvislosti s tímto tématem napadne. Každá z těchto myšlenek může představovat další, 
odvozené téma, k němuž rovněž přiřadíme jednotlivé (mini)nápady s ním spojené. 
Jednotlivé myšlenky můžeme později uspořádat, např. od 1 do 6.  
 

Tvorba myšlenkových map (kognitivní mapování) je tvořivý způsob generování myšlenek, 
zaznamenání nápadů, tvorba osobních vizí, pracovních cílů, zahajování nového projektu 
nebo hodnocení současného projektu.  

Vytvoření myšlenkové mapy nám umožní jasně a tvořivě označit, co plánujeme. Výhodou 
myšlenkových map je jejich přehlednost, kde podobné myšlenky nebo témata jsou 
zachycována v jedněch místech (na rozdíl od toho, když píšeme pod sebe a podobná 
témata pak nacházíme daleko od sebe). K těmto mapám můžeme jinými barvami (pro 
přehlednost) připisovat zodpovědnou osobu, termín splnění, potřebné finance k realizaci… 

Síťový diagram (myšlenková mapa) se tvoří tak, že doprostřed papíru napíši ústřední 
téma (obdelník). K hlavnímu tématu vse pak vytváří síť nápadů  vztahujících se 
k tématu, to znamená, že se ústřední téma se rozpracuje do důležitých námětů (velké 
eleipsy), které musí souviset s ústředním tématem. Tyto důležité náměty jsou dále 
rozpracovány do dílčích kroků (malé epipsy), které ještě mohou být dále rozpracovány do 
jednotlivých úkolů (čverce)… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Základní informace 

Myšlenkové mapy se vytvářejí z těchto komponentů: 

• klíčových slov  
• myšlenek  
• obrázků  
• symbolů  
• značek  
• schémat  
• barev  

Ideální použití MM je pro následující činnosti: 

• přesná formulace myšlenek  
• vzájemná komunikace  
• prezentace  
• rozvrh složitého projektu, akce  

Snímek obrazovka  

Část zpracované kapitoly o projektovém managementu. 
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Doporučení 

Na Internetu lze stáhnout program FreeMind pro tvorbu myšlenkových map. 

Ukázka životopisu vytvořeného pomocí myšlenkové mapy 

K napsání životopisu lze taktéž s úspěchem využít myšlenkové mapy. Hned to vypadá 
jinak a zajímavěji.  
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