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Průzkum formou

myšlenkových map 

Survey by Mind Maps

Lenka Janušková



AFinding out a relation between the 
perception of the school environment and 
the leisure time activities by the mind 
map analysis (mind maps were provided 
by students of the chosen local school).

Pomocí analýzy myšlenkových map 
získaných od žáků vybrané školy 
zjistit souvislosti mezi vnímáním 
bezprostředního okolí školy 
a trávením volného času v něm.
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Průzkum byl realizován v rámci spolupráce s žáky 
a učiteli vybrané školy a má charakter analýzy 
struktur, které provázejí konfrontaci volnočaso-
vé aktivity žáků s prostředím, do nichž zasahují. 
Ve vybrané lokalitě mapuji problematické momenty 
a nebezpečí, která přináší současný stav náměstí či 
parků využívaných žáky.

Specifika v metodologii průzkumu jsou dána lokali-
tou, zvolenou výchovně vzdělávací institucí a přede-
vším osobami, které vstupují do procesu. Účastníky 
průzkumu byli žáci 1. ročníku Střední umělecko-
průmyslové školy Žižkovo náměstí: sedm dívek 
a dva chlapci ve věku 15–17 let, pod pedagogickým 
vedením akademického sochaře Milana Martiníka. 
Dotazování proběhlo v hodině Modelování v čase od 
08:00 do 10:30. Během první vyučovací hodiny byla 
v klidné atmosféře dokončena většina myšlenko-
vých map, následovaly doplňující otázky.

Pomocí analýzy myšlenkových map zjišťuji pod-
vědomé vnímání veřejných prostor žáky škol. Tato 
forma sociálně-pedagogického průzkumu je efektiv-
ní, protože pracuje s podvědomím tázaného a nikoli 
s jeho verbálním projevem. Důraz je kladen na to, 
jak se v městském prostoru dítě cítí a jak ho vnímá.

Survey is realized as a part of a cooperation with stu-
dents and teachers of the chosen school and has a char-
acter of the analysis of the structures, which follow the 
leisure time activities of the students with their environ-
ment. In the chosen locality it maps problematic moments 
and dangers, which are brought by the current conditions 
of the public spaces and parks, used by the students.

Specific methodology of the survey is based on the local-
ity, chosen by the educational institution and the persons, 
included in the process. The participants of the research 
were the first year students of Secondary Art School 
Zizkovo Namesti, specifically 7 girls and 2 boys aged 
between 15–17 years, the survey was done under the 
supervision of the ak. soch. Milan Martinik. The survey 
took place during the modelling lesson between 8:00 
and 10:30 AM.
 
By the mind map survey I find out how students appre-
hend their environment. This form of socially pedagogi-
cal survey is effective while it works with the partici-
pant’s subconscious and not with his verbal expression. 
Of particular importance is how the student feels in the 
public space and how the student apprehends it. 
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BOutlines of the semi-
structured survey.

Příprava na polostrukturovaný 
rozhovor.
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I. Úvod, vzájemné představení
Dobrý den,
jmenuji se Lenka Janušková, v současné době zpra-
covávám teoretickou práci na téma Volnočasové 
aktivity žáků. Ráda bych Vás poprosila o rozhovor 
a zpracování dvou úkolů. Záznam rozhovoru bude 
sloužit pouze pro studijní účely.
1. Souhlasíte s provedením rozhovoru?
2. Jmenuji se Lenka. Jaké je Vaše jméno? Mohli by-
chom si tykat? 
3. Jaký je Tvůj studijní obor? Kolik je Ti let?

II. První úkol: zákres do slepé mapy
4. Připravila jsem slepou mapu náměstí, zde je Tvá 
škola. Prosím mohl/a bys zakreslit, kudy nejčastěji 
chodíš? Můžeš uvést několik tras. 
5. Kam tyto trasy vedou? Chodíš tudy po škole nebo 
během přestávek? 

III. Druhý úkol: kresba myšlenkové mapy
6. Prosím, teď si představ, že těmito místy opravdu 
procházíš. Pokus se nakreslit mapu nejdůležitějších 
míst nebo objektů, na které si vzpomínáš. Můžeš 
kreslit i psát.
7. Co je pro Tebe na náměstí důležité? Jaké části jsou 
podle Tebe problémové a jaké oblíbené?

I. Introduction of participants
Hello,
My name is Lenka Janušková, at this moment I am work-
ing on the theoretical project, which concerns leisure 
activities of the students. I would like to interview you 
and I would like you to prepare two assignments. The 
interview will be recorded and will be used solely for 
study purposes.
1. Do you agree with the interview?
2. My name is Lenka. What is your name? 
3. What do you study? How old are you?

II. First assignment: filling out the outline map.
4. I have prepared the outline map of the square, Here is 
your school. Could you please draw, where are your fa-
vourite routes? 
5. Where are these routes leading to? Are you walking 
there after your classes or during the breaks?

III. Second assignment: drawing the mind map.
6. Try to imagine that you are on one of those routes 
at this moment. Try to draw a map of the most impor-
tant places or things, of which you remember. You can 
draw or write.
7. What do you find important on the square? Which 
parts do you find problematic and which are your favour-
ite parts?
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IV. Rozbor kresby
8. Prosím, popiš mi jednotlivé obrazy, které jsi na-
kreslil/a. Vysvětli mi, proč jsou pro Tebe důležité?

V. Volné doplnění podle uvážení respondenta 
9. Napadá Tě něco, o čem jsme nehovořili? 
Chtěl/a bys něco dodat k našemu rozhovoru?

Děkuji za Tvůj čas, v případě zájmu mohu po zpra-
cování zaslat výslednou analýzu.
S přáním hezkého dne 
Lenka Janušková

IV. Analysis of the drawing.
8. Try to describe the images on your drawing. Try to ex-
plain, why do you find them important?

V. Respondent’s addition (voluntarily). 
9. Would you like to add something to our interview?

Thank you for your time, if you are interested, I can send 
you the results of my survey.
Best regards,
Lenka Janušková
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COn the basis of the interpretative 
phenomenological analysis a semantic 
and a synthetic mind maps were created, 
both supported by a commentary.

Na principu interpretativní 
fenomenologické analýzy 
myšlenkových map vznikla 
sémantická a syntetická myšlenková 
mapa, obě podpořeny komentářem.
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Sémantická myšlenková mapa zachycuje subjektivní 
vjemy, názory a popisy situací žáků v okolí Střední 
uměleckoprůmyslové školy Žižkovo náměstí. 

Při pohledu na mapu je zřejmý nesourodý charak-
ter zájmů žáků. Hesla, kterými žáci popisují nebo 
se vyjadřují k jednotlivým místům, jsou rozmístěna 
nejen v oblasti bezprostředně před školou, ale i na 
sever a na jih od ní.

Území na východ od školy je charakterizováno 
nepříliš různorodou každodenní aktivitou („tady trá-
vím každé ráno od pondělí do pátku“, „chodíme na 
bowling“). Naproti tomu charakter náměstí západně 
od školy představuje směs různých aktivit („hřiště 
pro děti“, „hřiště, kde si vždycky hrají místní“, „tady 
jsme se fotili“, „lavička svačinková“, „cesta“). Vztah 
k náměstí je velice blízký a osobní („u tady toho 
stromu se vždycky dotknu listí“, „strom, u kterého 
jsme se fotili“, „lavičky v parku, kde jsme seděli, 
když začalo pršet“). Zajímavým fenoménem je cesta 
kolem náměstí. Tato cesta není pojatá ryze účelově 
jako cesta na zástavku či do metra, ale jako rekre-
ační cesta („cesta, na které se procházím s kama-
rádkou“, „ulice, kterou chodím s kamarádkou“). 
Tato cesta může mít velmi zajímavý potenciál pro 

Semantic mind map captures subjective perceptions, opin-
ions and descriptions of the students of the Secondary Art 
School Zizkovo Namesti.

The rambling nature of students’ interests is obvious, 
when one looks on the map. Passwords, with which stu-
dents describe or comment on individual points, are dis-
tributed not only in the area immediately in front of the 
school, but also to the north and to the south of it.

The area east of the school is characterized by not so 
diverse daily activities (“I spend here every morning from 
Monday to Friday,” “bowling”). In contrast, the character 
of the square west of the school is a mixture of differ-
ent activities (“playground for children”, “field, where 
local kids play”, “here we took pictures”, “bench for the 
brunch”, “path”). The students’ relationship to the square 
is a very close and personal one (“here I always touch the 
tree leaves”, “tree, where we took pictures”, “park bench, 
where we were sitting, when it started raining”). An in-
teresting phenomenon is the way around the square. This 
path is not conceived as a purely instrumental way to 
the bus stop, but as a recreational path (“path, on which 
I walk with my friend”, “street, where you walk with 
a friend”). This path can have a very interesting potential 
for a development in terms of leisure activities in the area.
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náměstí z hlediska rozvoje mimoškolních volnoča-
sových aktivit v oblasti.

Území mimo náměstí, především na sever a na jih 
od školy, je pojaté především účelově a komerčně. 
V parteru okolních ulic převládají obchody a restau-
race („papírnictví“, „vietnamský obchod“, „albert“, 
„street market“). I přesto žáci projevují osobní vztah 
k okolním ulicím a vytváří si na ně své názory 
a vzpomínky („bylo tu lešení“, „dobíhání na tram-
vaj“, „potkávám je denně, maminy, co odevzdaly děti 
do školy“, „tady přepadli bratra kamarádky“, „hnus-
ná italská cukrárna, kde prodává Ruska“).

Syntetická myšlenková mapa graficky zobrazuje 
subjektivní vjemy, názory a popisy žáků na situaci 
v oblasti Střední uměleckoprůmyslové školy Žižkovo 
náměstí. Tlusté a tenké čáry zobrazují více a méně 
frekventované cesty žáků v okolí školy. Graficky jsou 
zvýrazněny prvky pro žáky důležité, jako stromy, 
auta, městský mobiliář, domy, komunikace atd.
 
Ze syntetické mentální mapy je zřejmá důležitost 
severojižní cesty před budovou školy. Tato cesta uka-
zuje dva hlavní směry příchodu žáků – ze stanice 
metra a z Ondříčkové ulice, případně z ulice Olšan-
ská a tramvajové zástavky. 

The area outside the square, especially on the north and 
south of the school is conceived primarily as one with 
a commercial purpose. The parterre of the surrounding 
streets is dominated by shops and restaurants (“station-
ery”, “Vietnamese shop”, “albert”, “street market”). Even 
though students have some level of a personal relation-
ship to the surrounding streets and translate them to 
their opinions and commentaries (“there was a scaffold-
ing”, “catching a tram”, “Here I daily meet a woman, 
who takes her children to school”, “brother’s friend was 
mugged here”, “ugly Italian pastry shop “).

Synthetic Mind Map graphically displays subjective 
perceptions, opinions and descriptions of the students 
of the Secondary Art School Zizkovo Namesti. Thick and 
thin lines show the more and the less frequented paths of 
students around the school. Graphics highlight important 
elements in this area, such as trees, cars, street furniture, 
buildings, roads, etc.

The importance of the north-south path in front of the 
school building is evident on the synthetic map. This path 
shows two main directions from which the students come 
to school – from the metro station and Ondrickova street 
or from the Olšanská street and a tram stop.
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Jinou zajímavou pěší stezkou je pro žáky cesta ko-
lem Žižkova náměstí. Ta je pojatá spíše rekreačně, 
o čemž svědčí menší frekventovanost. Množství 

Another interesting path goes around the Zizkovo Names-
ti. It is conceived rather recreationally, which is indicated 
by its low frequency. The amount of green islands, paths 
and plants indicate the diversity of the square. However, 
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DSpecific findings for students’ leisure 
activities.

Konkrétní poznatky pro volnočasové 
aktivity žáků.
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Lokalita Žižkovo náměstí

Současné aktivity:
1. Herní a sportovní aktivity: „chodíme na bowling“, 
„hřiště pro děti“.
2. Umělecká tvorba: „tady jsme se fotili“.
3. Utváření sociálních kontaktů a partnerství.
4. Rekreace a odpočinek. Vztah k náměstí je velice 
blízký a osobní („u tady toho stromu se vždycky do-
tknu listí“, „strom, u kterého jsme se fotili“, „lavičky 
v parku, kde jsme seděli, když začalo pršet“). Zají-
mavým fenoménem je cesta kolem náměstí. Tato 
cesta není pojatá ryze účelově jako cesta na zastáv-
ku čí do metra, ale jako rekreační cesta („cesta, na 
které se procházím s kamarádkou“, „ulice, kterou 
chodím s kamarádkou“). Tato cesta může mít velmi 
zajímavý potenciál pro náměstí z hlediska rozvoje 
mimoškolních volnočasových aktivit.

Potenciální aktivity:
1. Participace a angažování se na vývoji společnosti. 
Kulturní rozvoj sebe samého, kreativita v umění. Ve-
řejně prospěšná činnost. Návrh: Intervence ze strany 
uměleckoprůmyslové školy do života a výrazu ná-
městí. Instalace studentských prací a stavba sezón-
ně používaného venkovního veřejného ateliéru.

Location Zizkovo namesti

Current activities:
1. Games, sport activities: “here we go to play bowling”, 
“playground for children”.
2. Artistic activities: “here we took pictures”.
3. Creation of social contacts and partnerships.
4. Recreation and leisure. The relationship to the square 
is very close and personal one (“here I always touch the 
tree leaves”, “tree, where we took pictures”, “park bench, 
where we were sitting, when it started raining”). An in-
teresting phenomenon is the way around the square. This 
path is not conceived as a purely instrumental way to 
the bus stop, but as a recreational path (“path, on which 
I walk with my friend”, “street, where you walk with 
a friend”). This path can have a very interesting potential 
for a development in terms of leisure activities in the area.

Potential activities:
1. Participation and involvement in the social develop-
ment. Cultural self-development, creativity in art. Publicly 
useful activities. Suggestion: In terms of installation of art 
objects, it would benefit to expand the space with artistic 
interventions by the school. The school could, in the spirit 
of its mission, significantly and logically improve the 
space quality by installing different objects on the square. 
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2. Dobrovolné vzdělávání. Činnosti zábavné a pozná-
vací. Poslech hudby, video. Uvolnění fantazie a od-
poutání se od denní reality. Nové způsoby poznávání 
nebo ztvárnění skutečnosti. Sport. Návrh: Okružní 
stezka. Kolem náměstí se nacházejí body zájmu 
jednotlivých žáků: místo na focení, místo na odpoči-
nek, stromy, se kterými jsou spojeny různé zážitky. 
Navrhuji rozmístit podél stezky další body zájmu, 
mobiliář s multimediálními prvky a přístupem na 
wi-fi, umělecká díla pracující s interaktivní techno-
logií, lavice, cvičební a herní prvky, a tak navázat na 
fenomén rekreační procházky kolem náměstí s vý-
chovným podtextem.

The space could be used as an outdoor public studio, 
which would belong to the school.
2. Voluntary education. Educational and entertaining 
activities. Music and video projections. Development 
of the imagination and detachment from daily reality. 
New ways of learning and interpretation of reality. Sport 
activities. Suggestion: Circular trail. There are several 
points of interest according to the students: a place to take 
pictures, a resting space, trees, associated with different 
experiences. It can be proposed to deploy other points of 
interest along path, furniture with multimedia features 
and access to Wi-Fi, exhibition elements, benches, exercise 
and game elements, and thus to establish the phenom-
enon of recreational walks around the square with 
educational overtones.
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