
Máte rádi překvapení? Máme pro vás dárek v podobě tipů, jak vylepšit svou myšlenkovou mapu. 

Je pouze a jen pro vás, co jste se rozhodli si myšlenkovou mapu vytvořit. My ve Škole plnění přání 

víme, jak je někdy náročné vyjádřit, co si skutečně přejeme. Návod na myšlenkovou mapu vám 

pomůže a naše bonusové tipy vyladí vás i vaši mapu. Probuďte v sobě vaše kreativní a hravé já! 

7 tipů, jak vylepšit 
myšlenkovou mapu



JEDEN VELKÝ PAPÍR

Můžete použít jeden velký papír (Flipchart,…)

NĚKOLIK PAPÍRŮ

Myšlenkovou mapu si můžete také poskládat z jednotlivých papírů, kdy každý list papíru může 

představovat jeden tematický okruh, ke kterému navazují další listy papíru. Vše lze poslepovat 

izolepou nebo lepidlem.

Mapu můžete dělat SYSTEMATICKY s barevným odlišením. Začnete hlavním tématem/klíčovým 

slovem, to bude ve středu, dále pokračujete tím méně důležitým a tak dál. Téma se vám větví 

postupně v kruzích. Barevně můžete označit jen klíčová slova.

ORGANICKÝ postup je velmi intuitivní. Jak vám to přijde, tak pište pojmy a logicky je provazujte, 

co s čím souvisí a co plyne z čeho. Vše můžete odlišit barevně podle vašeho citu a individuálního 

systému.

Pomáhá, když hlavním pojmům vytvoříte nebo přiřadíte nějaký obrázek, malůvku nebo jej odlišíte 

třeba KRASOPISEM. Můžete i kombinovat krasopis a jednoduché obrázky. Vyhrajte si. Uvidíte svůj 

vztah k tématu v širších a kreativních souvislostech.

1) Velikost papíru 

2) Barvy

3) Obrázky

https://www.skolaplneniprani.cz/produkty/afirmace_krasopisem/


Které otázky vám podnítí vaši kreativitu, nápady a myšlenky. Podívejte se na mapu (viz bod 5 návodu, 

Zhodnocení) a pokládejte si různé otázky. Jako inspiraci se můžete vrátit k testu tří džbánů na začátku 

e-booku JAK SPRÁVNĚ NA MYŠLENKOVÉ MAPY. 

Na mapu se podívejte ještě DRUHÝ DEN s odstupem. Opravdu to udělejte. Znovu si pro sebe 

zrevidujte její výsledky a chvíli počkejte, zda vás napadnou ještě nějaké otázky nebo postřehy. Vše si 

zapište přímo do mapy. 

Projděte si různé myšlenkové mapy na internetu, kupte si knihu nebo se podívejte na náš  

BLOGOVÝ ČLÁNEK. Najděte svůj vlastní styl a vlastní cestu, jak myšlenkovou mapu vytvořit. 

Každý z nás je originál a má vlastní způsob práce. Jestli jste našli úplně jiný systém pro tvorbu 

myšlenkových map, dělejte ji podle sebe. Základ je dodržet hlavní téma ve středu a propojovat 

asociace mezi sebou. Forma, tvar, barva, velikost i systém je na vás a vaší kreativitě.

4) Otázky

5) Nespěchejte

6) Inspirujte se

7) Neomezujte se

https://www.skolaplneniprani.cz/2020/08/24/myslenkova-mapa-klic-k-vasemu-seberozvoji/


Adresa: 
Škola plnění přání
Hálkova 2, 120 00 Praha 2
IČ: 01969781

Sledujte nás na našich stránkách www.skolaplneniprani.cz nebo na FB a Instagramu! 

To bylo pár tipů, jak vylepšit vaši osobní myšlenkovou mapu. Doufáme, že vám pomohly. Budeme rádi, 

když se s námi podělíte v naší FB skupině nebo nám napíšete na: info@skolapp.cz

Napadl vás ještě nějaký zlepšovák nebo tip? Tak sem s ním, třeba se bude hodit i ostatním. 

Vaše Škola plnění přání

@skolaplneniprani#skolaplneniprani

+420 731 838 278 info@skolapp.cz

www.skolaplneniprani.cz

https://www.facebook.com/skolaplneniprani
https://www.skolaplneniprani.cz/
https://www.facebook.com/skolaplneniprani
https://www.instagram.com/skolaplneniprani/

