CVVZ 13.-15.11. 2015, program „Myšlenkové mapy. Infografika. Fotokoláže.“
Přivítání: Ve třídě je plno. Zájemci sedí v půlkruhu. Přicházejí další zájemci. Na lavicích se dá také
sedět, tak s jejich účastí jako lektor souhlasím. V průběhu CVVZ se do programu „Myšlenkové mapy.
Infografika. Fotokoláže.“ aktivně zapojilo 51 účastníků.
Představení: Představuji sebe a svou motivaci k osnově připraveného programu. Pak se představuje
každý účastník. Všichni souhlasí s tykáním, tj. nikdo nezačíná slovy: „Dobrý den …“, ale: „Ahoj …“,
a pak zpravidla pokračuje: „… jmenuji se …, jsem z organizace …, z města …, a jsem tu, protože chci …
využít na …“. Během představování účastníků tak vychází najevo také, kdo má jaké zkušenosti, hlavní
téma na jaké by bylo dobré se během programu zaměřit.
Na tabuli píši tematické okruhy, které zazněly: Rodina, práce, projekty, paměť/škola, paměť/stáří,
osobní využití, volný čas, organizační struktura, priority.
Program: Pokračujeme v programu s vědomím, že: „Nenarodil se člověk ten, co vyhověl by lidem
všem.“ Na tabuli jsou vedle témat také základní otázky důležité při vytváření myšlenkové mapy:
Kde? Kdy? Co? Jak? Proč? Komu? …
Představování účastníků ukazuje lídry. To je důležité pro další část programu. Účastníci se totiž
rozdělují do +- 5ti členných skupin. Do rozdělení nezasahuji. Přirozeně se účastníci rozdělují sami
kolem lídrů. Co jsem si ovlivnit dovolil, jsou přidělená témata. Jde přeci o výměnu zkušeností, tak
proč nevyužít odbornosti účastníků. Mnozí organizují tábory a někteří už myšlenkové mapy tvoří.
Důležitý je přeci výsledek…
Během práce ve skupinách je na tabuli několik užitečných rad pro vytváření myšlenkové mapy.
Začít ve středu papíru - tím nejdůležitějším (hlavním motivem/námětem/cílem)
Do stran zapište související skutečnosti (paprskovitě)
Využívejte větší menší písmena, tiskací písmo
Používejte obrazce, symboly (klidně si důležité věci zakroužkujte)
Využijte barevné tužky, zvýrazňovače.
Nic není zakázáno. Prostě tvořte je k obrazu svému.
Myšlenkové mapy fotím, stahuji do PC a promítám na plátno přes dataprojektor. Během stahování
koluje mezi účastníky papír, kde zájemci o výstupy z programu píší svůj e-mail a zaškrtávají své jméno
na seznamu účastníků programu, který jsem dostal od pořadatele CVVZ.
Mluvčí představují právě vytvořenou myšlenkovou mapu své skupiny. Po každé prezentaci je prostor
na otázky a diskuzi. Následuje shrnutí podstatného, poděkování účastníkům za aktivní přístup.

Dokumentace: Web pořadatele je www.cvvz.cz. Na Posejdon.CZ je „Celostátní Vzájemná Výměna
Zkušeností 13.-15.11. 2015 v Chrudimi“ zde: http://www.posejdon.cz/?p=3384 obsahuje mimo jiné
odkazy na mé album na FB „CVVZ Chrudim 13.-15.11.2015“.
Zapsal: Roman Štolfa „Pudink“, lektor programu „Myšlenkové mapy. Infografika. Fotokoláže.“
T: 721 012 222, E: posejdon@posejdon.cz, W: www.Posejdon.cz
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Odkazy
DanielGamrot.CZ →„Mých 10 tipů pro vytvoření myšlenkové mapy“
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Urči hlavní myšlenku.
Zvol si správný nástroj. Tužka nebo počítač?
Najdi si vhodné místo.
Využívej šablony.
Hlídej počty větví.
Spojuj a odkazuj.
Inspiruj se.
Čmárej.
Vracej se.
Zastav se.
Zdroj: http://danielgamrot.cz/myslenkove-mapy-a-mych-deset-tipu/

Myslenkove-mapy.cz →„Kde hledat inspiraci pro myšlenkové mapy“
Zajímavé galerie, které je možné použít jako zdroj inspirace či nápadů pro vlastní tvorbu.
A budete – li chtít, můžete do některých z nich také sami přispívat.
Mappio: Zřejmě největší sbírka myšlenkových map je dostupná na Mappio, kde jsou jich tisíce ke
stažení či prohlédnutí. Vlastní tvorbou můžete přispět také vy sami. V galerii je možné vyhledávat
podle názvu mapy, takže je poměrně dobře možné, že vámi požadované téma již někdo zpracoval a
vy můžete použít plodů jeho práce. Určitou nevýhodou je, že jsou smíchané mapy kreslené i
počítačové všech stylů dohromady.
IQ Matrix Gallery: Dalším zajímavým zdrojem je IQ Matrix Gallery. Mapy jsou rozděleny podle
témat a můžete se tedy snadno podívat na oblast, která je pro vás zajímavá. Služba umožňuje ale
jen zobrazení malého náhledu. Na webových stránkách si pak můžete některé sady myšlenkových
map zakoupit.
Mind Map Art: Dalším zdrojem inspirace může být Mind Map Art. Zde si můžete prohlížet - často
velmi netradičně zpracované – mapy vybraných autorů, na velice zajímavá témata. Ač bych byl
nenazval uvedené výtvory uměním, možná naznačují cestu, kterou se lze v mapování mysli vydat
také.
ConceptDraw Gallery: Pokud hledáte inspiraci pro firemní myšlenkové mapy, mohla by vás
zaujmout menší sbírka map na ConceptDraw Gallery.
FreeMind Galerie: FreeMind je poměrně známý software, který slouží k tvorbě myšlenkových map.
V jeho galeriinaleznete tématicky uspořádané prezentace map na nejrůznější témata – od počítačů,
přes jazyky až po spiritualitu. Všechny jsou vytvořené ve FreeMind a fungují velice pěkně online.
XMind Share: XMind Share je služba nabízející online sdílení map vytvořených v XMind. Nové
kousky můžete přidávat také vy. Výhodou této služby je především to, že si můžete mapu stáhnout
v editovatelné podobě a pak si ji upravit podle vašich potřeb.
Zdroj: http://www.myslenkove-mapy.cz/galerie-map/kde-hledat-inspiraci-pro-myslenkove-mapy/
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