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Metody práce Tuto lekci doporučuji vést formou frontální výuky. 

Doporučené zdroje 

 BUZAN, Tony a Barry BUZAN. Myšlenkové mapy: 

Probuďte svou kreativitu, zlepšete svou paměť, změňte svůj 

život. Brno: Computer Press, a. s., 2011. ISBN 978-80-251-
2910-4. 

 WYCOCC, Joyce. Mindmapping: your personal guide to 
explore creativity and problem-solving. New York: Berkley 
books, 1991, xviii, 173 s. ISBN 042512780x.  

 PETRO Jr. N. Hate taking notes? Try mind mapping. 
Gpsolo.[online]. 2010 Dostupné z: EBSCO 

Přílohy Příloha číslo 3 a příloha číslo 4 

 

Metodický list číslo 5 

Název lekce Prezentace znalostí pomocí myšlenkových map 

Oblast modelu 
Informační gramotnosti Tvorba dokumentů, tvorba znalostí a komunikace 

Cíl lekce 
Cílem lekce je ukázat studentům, jak se dá prezentovat 

pomocí myšlenkových map.  

Klíčová slova 
 Prezentování, myšlenkové mapy, Prezi, prezentační 

nástroje 

Časové nároky 

 Čas potřebný na přípravu:  

- 20 minut příprava materiálů potřebných k lekci 
- 90 minut příprava přednášky s pomocí mapy 
- 5 minut před začátkem lekce připravení data 

projektoru 
 

Doba trvání lekce: 90 minut 

- 15 minut úvod a úvodní prezentace 
- 10 minut přednes teorie 
- 25 mnut na přípravu prezentace 
- 30 minut přednes prezentací (3 vybraní) 
- 10 minut závěr, vyhodnocení 

Materiál potřebný k 

lekci 
Data projektor, tuţky, papíry, prezentační software, 
počítač 
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Obsah lekce 

Na začátku lekce předneste jednoduchý úvod k tématu.  
Následně odprezentuje jeden z uţivatelů připravenou 

prezentaci, kterou si kaţdý měl připravit na lekci. Tato 
prezentace bude vytvořena pomocí nástroje Power point 

nebo Prezi. Tento úvod do lekce by neměl trvat déle neţ 

15 minut. 

Poté předneste potřebnou teorii, také formou prezentace, 
ale s pomocí mentální mapy, kterou máte vytvořenu s 

pomocí některého nástroje pro tvorbu myšlenkových 

map, který má v sobě zabudovaný prezentační mód, 

například iMindMap. Následně zapojte všechny uţivatele 

a zhodnoťte jednotlivé prezentace. Také účastníky lekce 

upozorněte na hlavní body prezentování s pomocí 

myšlenkové mapy – na to jak máte mapu zpracovanou.  

V další části hodiny nechejte studenty vytvořit prezentaci 

ve formě myšlenkové mapy, jednotlivé prezentace by 

měly trvat maximálně 7 minut. Následně vyberte 3 

účastníky, kteří předvedou prezentaci.  

Po jednotlivých prezentacích je zhodnoťte společně 

s ostatními, tím si lépe ujasní chyby. Samozřejmě na 

tvorbu prezentace je potřeba více času, a proto nebudou 
prezentace moc propracované, ale snaţte se při 

hodnocení soustředit hlavně na vzezření mapy a 

správných asociací. Upozorněte studenty na to, ţe je 

vhodné, aby vytvořili raději méně informací, ale více 

propracovali mapu. 

Na konci hodiny tyto dvě prezentace porovnejte a 

zaměřte se na rozdíly obou prezentací. 

Využití modelu E-U-R 

Fáze evokace – porovnání dvou různých prezentací 

Fáze uvědomění si – teorie formou prezentace, tvorba 
prezentace 

Fáze reflexe – hodnocení prezentací 

Metody práce 
Lekci je nutné vést frontální výukou, s praktickým 

worshopem 
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