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nachystat šablony ve formě myšlenkových map se 

základními pojmy a nechat je další informace do mapy 

doplňovat.  

Ve fázi reflexe je také více moţností, buďto necháte ţáky 

vytvořit shrnující mapu, nebo společně porovnáte svoje 

mapy, které jste vytvořili ve fázi evokace. Tedy určíte, co 

uţivatelé věděli správně, v čem se lišili nebo popřípadě 

co se dá doplnit.  

Využití modelu E-U-R 
Tento metodický materiál popisuje vyuţití myš. map 

pomocí E-U-R přímo v kolonce Obsah  lekce.   

Metody práce 

Z hlediska vzdělávání knihovníka bude kurz veden formu 
 e-learningu, ale jakmile bude tyto poznatky knihovník 

aplikovat do praxe, bude výuka studentů probíhat formou 

frontální výuky.  

Doporučené zdroje 

 ČÍŢOVÁ, Veronika. Diplomové práce. Metody a strategie 
kritického myšlení ve výuce mateřského jazyka na 1. Stupni 

ZŠ. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 
 NOVÁČKOVÁ, Jana. Reflexe procesu. Metodický portál 

rvp.cz [online]. 2007 [cit. 2014-06-24]. Dostupné 
z:http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/1596/REFLEXE-
PROCESU.html/ 

 STEELE, Jeannie L. Čtení a psaní ke kritickému myšlení: 

(vymezení pojmu a rámce E-U-R). Praha: Kritické myšlení, 

1997, 38 s.  
  

Přílohy 
 

 

Metodický list číslo 3 

Název lekce Hledání nápadů a informací s pomocí myšlenkových map 

Oblast modelu 
Informační gramotnosti 

Definování potřeb, hledání informací 

Cíl lekce 
Cílem lekce je naučit uţivatele vyhledávat pomocí 

myšlenkového mapování.  

Klíčová slova Informace, brainstorming, kreativní myšlení,  

http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/1596/REFLEXE-PROCESU.html/
http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/1596/REFLEXE-PROCESU.html/
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Časové nároky 

Čas potřebný na přípravu:  

- 15 minut vyhledání vhodného článku k aplikaci 
myšlenkového mapování 

- 90 minut na přípravu materiálů 
- 5 minut umístění papíru, tak aby na něj kaţdý 

viděl 
Doba trvání lekce: 60 minut 

- 25 minut úvod lekce a brainstorming 
- 25 minut tvorba myšlenkové mapy (vyhledávání 

informací) 
- 10 minut závěrečné zhodnocení 

Materiál potřebný k 

lekci 
Velký čistý papír, barevné popisovače, čisté papíry, 

propiska nebo tuţka  

Obsah lekce 

Na začátku jednoduše uveďte lekci a její téma. 

Vysvětlete výhody vyuţívání myšlenkových map při 

hledání informací a nápadů, ukaţte uţivatelům názorné 

příklady myšlenkových map jako nástroje pro 

vyhledávání.  

Dále bude lekce pokračovat zápisem brainstormingu 

pomocí myšlenkových map, tématem pro brainstorming 
bude vámi zvolené téma, dle cílové supiny uţivatelů.  
Z brainstormingu dostanete mnoho myšlenek a nápadů, 

na konci je všichni společně zhodnoťte a vytřiďte ty 
nejvhodnější. Úvodní brainstorming by vám neměl trvat 

déle jak dvacet pět minut i se závěrečným vyhodnocením 

výsledků. 

Další úkol, který pomůţe uţivatelům knihoven osvojit si 

práci s myšlenkovými mapami je vyhledání informací 

v textu. Účastníkům rozdáte předem připravené materiály 
(určitý text k danému tématu), které si nastudují a poté 

z nich vytvoří myšlenkovou mapu. Text potřebný 

k tomuto úkolu by neměl být delší neţ čtyři normostrany, 

aby účastník kurzu stihl vytvořit odpovídající 

myšlenkovou mapu. Účastníci budou mít 25 minut na 
vytvoření mapy. 

Ve fázi reflexe zhodnoťte práci v hodině. Jelikoţ je 

zadaný úkol pro všechny stejný měly by i mapy být 

podobné. Důleţité je, abyste studenty upozornili na 
hlavní body, které se v článku vyskytují, a tudíţ by 

neměli v mapě chybět, dále také dávejte pozor na 
souvislosti mezi jednotlivými pojmy. Na tuhle část by 
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vám mělo stačit zbývajících 10 minut. 

Využití modelu E-U-R 

Fáze edukace – brainstorming na dané téma 

Fáze uvědomění si – teoretický úvod, zadaný úkol 

Fáze reflexe – zhodnocení samostatného úkolu, případné 

dotazy na konci lekce 

Metody práce 
Jelikoţ jde převáţně o brainstorming a samostatnou 

práci, lekce by se dala vést pomocí workshopu, kdy je 

lektor ve funkci „moderátora“.  

Doporučené zdroje 

 CHYTKOVÁ, Dagmar. Brainstorming. Slideshare [online]. 
Dostupné z: 

http://www.slideshare.net/CEINVE/brainstorming-
16802891. 

 SÁRKÖZI. Moderní vyučovací metody: 1. díl - 
Brainstorming a jeho variace. Čtenářská gramotnost a 

projektové vyučování[online]. 2011 [cit. 2014-04-09]. 
Dostupné z: http://www.ctenarska-
gramotnost.cz/projektove-vyucovani/pv-metody/metody-1 

 ŢÁK, Petr. Kreativita a její rozvoj. Vyd. 1. Brno: Computer 
Press, 2004, 315 s. ISBN 8025104575. 

Přílohy Příloha číslo 1 

 

Metodický list číslo 4 

Název lekce Organizování a plánování s pomocí myšlenkových map 

Oblast modelu 
Informační gramotnosti 

Organizace poznatků 

Cíl lekce 
Cílem lekce je seznámit studenty s moţností plánovat a 

organizovat pomocí map. 

Klíčová slova Organizování, plánování, TODO listy,  

Časové nároky 

 Čas potřebný na přípravu: 

- 90 minut nastudování potřebných materiálů 

k vedení lekce 
- 15 minut přichystání vzorového TODO listu 

 

http://www.slideshare.net/CEINVE/brainstorming-16802891
http://www.slideshare.net/CEINVE/brainstorming-16802891
http://www.ctenarska-gramotnost.cz/projektove-vyucovani/pv-metody/metody-1
http://www.ctenarska-gramotnost.cz/projektove-vyucovani/pv-metody/metody-1

