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První spuštění aplikace 

Aplikaci spustíte ve webovém prohlížeči zadáním adresy http://app.contextminds.com. 

Pro nejlepší funkcionalitu použijte prohlížeč Chrome, Firefox nebo Opera. V ostatních 

nemusí vždy vše fungovat správně. 

Souhlas s "cookies" 

 
 

Aby vás hlášení dále neobtěžovalo, je vhodné hned na začátku "odkliknout" tlačítko Povolit 

cookies a tím odsouhlasit podporu sběru anonymních statistických dat a ukládání některých 

nastavení aplikace do paměti prohlížeče. Jako cookie se uloží i tento váš souhlas, takže se 

vám již v daném prohlížeči znovu nezobrazí. Ale uvidíte jej znovu pokud se připojíte 

například z mobilu. Souhlas můžete později odvolat v nastavení aplikace. 

http://contextminds.com/
http://app.contextminds.com/
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Tlačítko pro stížnosti a připomínky 

 
 

V pravém dolním rohu okna ContextMinds je neustále přítomné tlačítko Feedback & Bug 

Report. Kdykoliv se vám v aplikaci něco nebude líbit nebo nebude fungovat správně, 

můžete nám to pomocí něj sdělit. Tlačítkem zároveň odešlete snímek obrazovky, takže 

budeme vědět, co přesně máte na mysli. 

http://contextminds.com/
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Přihlášení do aplikace 

 
 

Abyste mohli používat všechny funkce, zejména ukládání map a zobrazování souvisejících 

pojmů, je třeba se nejprve přihlásit tlačítkem vpravo nahoře. Pro přihlášení můžete použít 

účet Google. Pokud jej nemáte, lze jej velmi snadno, rychle a bezplatně založit. 

Přihlášení účtem Google 
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Po kliknutí na Přihlásit Google účtem nebo založit nový se můžete buď přihlásit svým 

existujícím účtem, nebo pokračovat kliknutím na Vytvořit účet. 

http://contextminds.com/
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Vytvoření nového účtu 

 
 

Pro vytvoření nového účtu je třeba vyplnit několik údajů: nejprve jméno, příjmení, uživatelské 

jméno a heslo. Pokud byste měli problém s nalezením volného uživatelského jména, 

doporučujeme použít jej ve tvaru jmeno.prijmeni.contextminds. 

http://contextminds.com/
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Může se stát, že bude požadováno ověření telefonním číslem. Zadejte tel. číslo, který máte 

u sebe a kam vám může skrz SMS přijít ověřovací kód. 

http://contextminds.com/
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Pro úspěšné založení účtu je třeba uvést ještě datum narození. ContextMinds k němu 

přístup mít nebude. 

http://contextminds.com/
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Na závěr pak už jen potvrdíte souhlas s podmínkami a zpracováním údajů. Okno s 

vytvářením účtu se zavře a v okně ContextMinds budete přihlášeni svým novým účtem. 

http://contextminds.com/
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Vytvoření první mapy 

 
 

Po přihlášení do ContextMinds uvidíte seznam svých pojmových map. Na začátku 

samozřejmě prázdný. Tlačítkem Nová mapa můžete začít pojmovou mapu vytvářet. Do 

seznamu map se můžete později kdykoliv vrátit tlačítkem Moje mapy vpravo na horní liště 

aplikace. 

 

 
 

V dialogovém okně vyplňte název mapy a rozhodněte se, zda chcete, aby mapa pomáhala i 

ostatním uživatelům, nebo aby zůstala soukromá a viditelná jen pro vás. Pokud chcete mapu 

vytvořit jako soukromou, přepněte Nezveřejňovat na On. Krátce řečeno, pokud vytváříte 

http://contextminds.com/
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mapu pro výuku a učení, nechte Nezveřejňovat na Off. Pokud si v mapě budete vytvářet 

osobní poznámky nebo rozmýšlet obsah článku, referátu, nebo prezentace, pak jej přepněte 

na On. Souhlas s nahráváním můžete nechat vypnutý, slouží pro zkušební účely. Kliknutím 

na Uložit se nová mapa založí a otevře pro úpravy. 

Změna názvu mapy 

 
 

Po otevření mapy vidíte v horní liště uprostřed její název. Kliknutím na něj nebo na tlačítko 

vedle něj se znovu otevře okno s nastavením názvu mapy, kde jej můžete změnit.  

 

 
 

http://contextminds.com/
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Jednoduše přepíšete název a kliknete na Uložit. Pokud po přepsání názvu kliknete na 

Uložit jako kopii, zůstane stávající mapa beze změn a založí se nová s tímto novým 

názvem. 

Přidávání pojmů 

 
 

Levá část okna aplikace je "plátno", kam můžete přidávat pojmy. Začněte dvojklikem tam, 

kam chcete nový pojem umístit. 

Pojmenování nebo výběr pojmu 

 
 

http://contextminds.com/
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Po dvojkliku se objeví okno pro zadání názvu pojmu. Jakmile do něj začnete psát (1), 

ContextMinds začne vyhledávat existující pojmy s podobným názvem a zobrazovat je v 

seznamu (2). Při najetí myší na existující pojem se v pravém podokně (3) objeví jeho 

obrázek a popis (jsou-li k dispozici).  

 

Pokud tvoříte veřejnou mapu, snažte se raději vybrat ze seznamu existujících pojmů, 

pokud je to možné. Pomáháte tím ContextMinds, aby se z mapy lépe "učilo" a zobrazovalo 

pak dalším uživatelům i vám lepší kontextovou nápovědu. Ne vždy ale bude pojem, který 

máte zrovna na mysli, již k dispozici v ContextMinds. Potom je samozřejmě potřeba vytvořit 

pojem nový. 

 

Pokud žádný z nabízených pojmů neodpovídá tomu, co chcete do mapy přidat, 

zmáčkněte Enter nebo tlačítko Uložit a vytvoří se zcela nový pojem s vámi zadaným 

názvem. (Tedy bez propojení s jinými pojmy v ContextMinds.) 

Pojem přidán 

 
 

Po výběru názvu se pojem objeví v mapě (1). Pokud jste vybrali existující pojem, objeví se v 

pravém podokně (2) kontextová nápověda - pojmy s ním související. Z této nápovědy 

můžete pojmy přidávat přetažením do mapy - viz Kontextová nápověda níže. 

 

Po každé změně mapy, například přidání pojmu, se objeví v horní liště tlačítko Uložit (3). 

Kliknutím na něj se aktuální podoba mapy uloží do vašeho cloudového úložiště a bude 

přístupná, kdykoliv se do ContextMinds přihlásíte z libovolného webového prohlížeče. Pokud 

na tlačítko nekliknete, ContextMinds změny po chvíli uloží automaticky samo a tlačítko 

zmizí. 

http://contextminds.com/
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Přidávání pojmů z nabídky Kontextové nápovědy 

 
 

Najetím myší na pojem v Kontextové nápovědě (1) se červeně zvýrazní ty pojmy v mapě, 

které s ním přímo souvisí (2). Stisknutím, držením tlačítka a tažením myši můžete pojem z 

kontextové nápovědy přetáhnout do mapy (3). 

  

http://contextminds.com/
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Práce s kontextovou nápovědou 

 
 

Tažením dělícího panelu (1) pomocí myši můžete zvětšovat nebo zmenšovat velikost okna 

s kontextovou nápovědou.  

Dvojklikem na dělící panel celou nabídku skryjete nebo zase zobrazíte zpět. 

Kliknutím a tažením myši v oblasti kontextové nápovědy mimo zobrazené pojmy (2) můžete 

posouvat zobrazení kontextové nápovědy.  

Při najetí kurzorem do kontextové nápovědy můžete kolečkem myši nebo gesty na 

touchpadu měnit velikost zobrazení kontextové nápovědy. 

 

Kontextová nápověda se aktualizuje po každém přidání nebo odebrání pojmu z nebo do 

mapy. Ukazuje vždy množinu pojmů související s kontextem celé mapy - se všemi pojmy v 

ní. Míru souvislosti pojmů znázorňuje velikost písma a kruhu, který jej představuje. 

  

http://contextminds.com/
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Přidávání vztahů 

 
 

1. Najeďte myší nebo klikněte na pojem, odkud má vztah vycházet. 

2. Zobrazí se ikony pro práci s pojmem. 

3. Kliknutím na šipku zahájíte tvorbu vztahu. 

4. Přesuňte kurzor myši poblíž nebo přímo na pojem, kde má vztah končit. Spojovací 

šipka se k němu automaticky připojí. 

 

 
5. Kliknutím levým tlačítkem myši se vytvoří naznačený vztah a zobrazí se dotaz na 

název vztahu. Pokud byste chtěli tvorbu vztahu zrušit, stačí kliknou mimo pojmy, tak, 

aby šipka nebyla k žádnému připojená. 

http://contextminds.com/
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V tuto chvíli můžete zadat název vztahu, například "je", čímž v našem příkladu budeme říkat, 

že "pojmová mapa je diagram". Název potvrdíte kliknutím na Uložit nebo stiskem Enter. 

 

 
 

  

http://contextminds.com/


   contextminds.com 

 19 

Pokud bychom v předchozím kroku žádný název nezadali (nechali pole prázdné) a rovnou 

kliknuli na Uložit nebo stiskli Enter, vytvořil by se nepojmenovaný vztah reprezentovaný 

prázdným kroužkem. 
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Přesouvání pojmů a vztahů a pohyb v mapě 

 
 

Pojmy a vztahy můžete přesouvat kliknutím a tažením za ně. 

 

Kliknutím a tažením mimo zobrazené pojmy a vztahy posouváte celou mapu. 

 

Tlačítky + a - v levé části okna můžete mapu přiblížit nebo oddálit (zvětšit nebo zmenšit). 

Stejným způsobem funguje kolečko myši nebo gesta na touchpadu, pokud máte kurzor myši 

umístěný v mapě. 
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Mazání pojmů a vztahů 

 

 
 

Pojmy i vztahy můžete smazat tak, že na ně najedete nebo kliknete myší a kliknete na ikonu 

koše. 
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Rušení úprav 

 
 

Každou akci, například přidání nebo smazání pojmu, můžete vrátit zpět tlačítkem na horní 

liště. 

 

Vedlejším tlačítkem pak můžete vrácenou akci znovu provést.  

 

Použít můžete také známé klávesové zkratky CTRL+Z (zpět) a CTRL+Y (znovu). Rušení 

úprav funguje také například pro přesouvání pojmů, přidávání poznámek a štítků. Někdy tak 

vrácená změna nemusí být v mapě na první pohled vidět. 

http://contextminds.com/
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Sdílení vytvořené pojmové mapy 

 
 

Vytvořenou mapu můžete sdílet skrz odkaz. Ten získáte z nabídky Vlastnosti mapy 

(otevřete kliknutím na název mapy v horní liště) skrz tlačítko Sdílet. 

 

 
Zobrazený odkaz zkopírujte jeho označením kliknutím a klávesovou zkratkou CTRL+C. Je to 

stejná adresa, jako je zobrazená v adresním poli vašeho prohlížeče - nemusíte tedy nutně 

ani otevírat tuto nabídku, stačí přímo zkopírovat adresu z prohlížeče. 

 

http://contextminds.com/
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Kdokoliv, komu odkaz pošlete (například e-mailem, kam ji vložíte zkratkou CTRL+V), si bude 

moci mapu prohlédnout a to i v případě, že jde o soukromou mapu.  

 

Soukromé mapy se nezobrazí v našem vyhledávači search.contextminds.com, ale neveřejný 

odkaz na mapu bude stále fungovat jako heslo, skrz které si mapu zobrazí ti, kterým ho 

sdělíte. 

 

 

 
 

Zobrazenou sdílenou mapu nemohou další uživatelé přímo upravovat. Mohou si ale uložit 

její kopii mezi své mapy, upravit ji, a například vám zaslat odkaz na jejich upravenou verzi. 

 

http://contextminds.com/
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Přihlášený uživatel může sdílenou mapu uložit mezi své mapy jako kopii a následně 

upravovat. 

 

 

Správa map 

 
 

Všechny mapy, které vytvoříte, najdete v seznamu pod tlačítkem Moje mapy vpravo nahoře. 

 

http://contextminds.com/
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Seznam map je řazený abecedně.  

Kliknutím na název mapy ji otevřete. Tlačítkem koše můžete mapu smazat. Pozor, smazání 

mapy je nevratné.  

Nad seznamem map je vyhledávací pole, kterým můžete omezit zobrazené mapy na ty, 

které zobrazují zadaný text.  

Nahoře najdeme tlačítko pro vytvoření nové mapy.  

Křížkem vpravo nahoře okno se seznamem zavřete. 

Shrnutí 

Pokud jste dočetli až sem, měli byste znát vše potřebné pro tvorbu jednoduchých map: 

založení mapy, tvorbu nových pojmů, přidávání pojmů z kontextové nápovědy, tvorbu vztahů 

a mazání nebo vracení předchozí akce. Víte také, jak vytvořenou mapu sdílet s ostatními. 

Další část příručky představí pokročilé funkce ContextMinds. 

  

http://contextminds.com/
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Pokročilé funkce 

Přejmenování pojmů a vztahů 

 
 

Pojmy a vztahy můžete přejmenovat tak, že je vyberete kliknutím a následně použijete 

tlačítko vedle názvu pojmu/vztahu v jeho zobrazeném detailu. 

 

Rychleji se k přejmenování dostanete dvojklikem na pojem nebo vztah. 

http://contextminds.com/
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Poznámky u pojmů a vztahů 

Přidávání poznámek 

 
 

Tlačítkem Poznámka v detailu pojmu/vztahu nebo ikonou zobrazenou přímo u něj po jeho 

výběru kliknutím/najetím myší můžete k pojmu nebo vztahu přidat poznámku. 

 

 

http://contextminds.com/
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V okně editace poznámky můžete nejprve zadat její typ neboli název - říci, o čem poznámka 

mluví. V našem případě pojem představuje knihu, poznámka se tak může jmenovat "obsah 

knihy". Typ poznámky ale můžete nechat prázdný, pokud vás nenapadá, co tam napsat. 

 

Do textu poznámky můžete napsat maximálně tisíc znaků a nelze ji rozdělit na odstavce - 

klávesou ENTER poznámku uložíte a zavřete. Pokud vám připadá, že je do poznámky 

potřeba napsat více odstavců, rozdělte text do více poznámek.  

 

Poznámka slouží pro krátké a stručné texty. 

 

 
 

Po uložení se poznámka objeví v detailu pojmu/vztahu spolu s tlačítky pro její úpravu nebo 

smazání. 

http://contextminds.com/
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Přidávání odkazů na obrázky 

 
 

Do textu poznámky můžete přidat odkaz na obrázek. Získáte jej z webového prohlížeče 

pravým kliknutím na obrázek na webové stránce a výběrem "Kopírovat adresu obrázku". 

Adresa musí končit ".jpg", ".png" nebo ".gif". 

 

 
Pokud web, ze kterého jste adresu obrázku zkopírovali, danou funkci podporuje, zobrazí se 

po uložení poznámky v detailu pojmu náhled daného obrázku.  

http://contextminds.com/
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Pokud do poznámek přidáte více odkazů na obrázky, lze se mezi jejich náhledy přepínat 

tlačítky vedle náhledu. 

 

Kliknutím přímo na náhled nebo na odkaz se otevře obrázek v plném velikosti v samostatné 

záložce prohlížeče. 

 

 
 

To, zda je u pojmu přidaná poznámka nebo obrázek, poznáte podle malých teček v pravém 

dolním rohu pojmu. Jedna tečka naznačuje poznámku, dvě tečky obrázek. Může to být 

užitečné, pokud si prohlížíte hotovou mapu a chcete vědět, zda má smysl dívat se na detail 

pojmu. 

Přidávání odkazů na webové stránky 

Do poznámky můžete podobně jako odkaz na obrázek přidat i odkaz na webovou stránku - 

zkopírujete její adresu z prohlížeče a vložíte do poznámky. Odkaz pak bude "klikatelný". 

http://contextminds.com/
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Štítky u pojmů 

 
 

K pojmům (případně i vztahům) můžete připojovat štítky. Štítek říká, o jaký typ pojmu jde. V 

našem příkladu by "Applied Concept Mapping" mohl mít štítek "kniha", pojmy "Pojmová 

mapa" a "Diagram" by mohly mít štítek "grafická reprezentace informací". Štítek připojíme 

tlačítkem u pojmu nebo v detailu pojmu (viz obrázek). 

 

 
Po uložení štítku tlačítkem Uložit nebo klávesou ENTER se štítek zobrazí v detailu pojmu a 

zároveň se pojem vybarví. 
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Ze štítku v našem příkladu hned vidíme, že "Applied Concept Mapping" je kniha a ne 

například metodika, článek nebo webová stránka. 

Barvu štítku můžeme změnit tlačítkem na štítku. 

Štítky jsou užitečné, zejména když přiřadíme více pojmům stejný štítek. Tyto pojmy se pak v 

mapě vybarví stejnou barvou, což může rozsáhlejší mapu výrazně zpřehlednit. 

 

 
Při zadávání názvu štítku se zobrazují existující štítky (v rámci naší mapy) s podobným 

názvem. To usnadňuje použití stejného štítku u více konceptů. 
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Když jsme pojmům "Pojmová mapa" a "Diagram" přiřadili stejný štítek, mají stejnou barvu. 

Změnou barvy štítku se pak přebarví oba koncepty. 
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Slučování vztahů 

 
 

Jestliže chceme od jednoho pojmu vytvořit více stejných vztahů k jiným pojmům, můžeme 

vytvořit jen jeden vztah a od něj pak přidat další spojení k dalším pojmům. Postupujeme 

stejně jako při přidávání vztahu od pojmu, jen začneme na vztahu. Název vztahu necháme 

prázdný. 
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Výsledek je přehlednější, než kdyby byl celý vztah v mapě dvakrát. 
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Analogickým způsobem lze sloučit dva stejné vztahy, které končí v jednom pojmu a vychází 

ze dvou různých pojmů: 

 

 

Mazání jednotlivých spojení 

 
 

Pokud se rozhodneme, že například myšlenková mapa není diagram, ale chceme zachovat 

vztah "pojmová mapa je diagram", můžeme odstranit jen vybrané spojení najetím myší na 

něj a kliknutím na ikonu koše. 
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Vztahy mezi vztahy 

 
 

Pokud chceme říci, že se například něco děje kvůli něčemu jinému, můžeme vytvořit vztah 

vedoucí od pojmu k jinému vztahu. Můžeme vytvořit i vztah vedoucí od jednoho vztahu k 

jinému. 
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Hledání pojmů v mapě 

 
 

Tlačítkem lupy v horní liště můžete otevřít vyhledávací pole. Jak do něj budete psát, budou 

se zvýrazňovat (červeným kruhem) pojmy, které mají daný text v názvu. 
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Volba jazyka 

ContextMinds je dostupné v angličtině, češtině a ruštině. 

 

Zobrazí se vám automaticky v tom jazyce, který je nastaven ve vašem prohlížeči a/nebo 

operačním systému jako preferovaný. 

 

Nejsnáze lze preferovaný jazyk změnit v prohlížeči Firefox, jak naznačuje obrázek níže: v 

nabídce kliknete na Možnosti a následně kliknete na tlačítko Vybrat jazyky… V 

zobrazeném seznamu přesunete ten jazyk, ve kterém chcete ContextMinds (i ostatní 

webové stránky) zobrazit, na první místo. 
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Expertní funkce 

Zobrazení automaticky generované mapy o pojmu 

 
 

Automaticky generovanou mapu otevřeme příslušnou ikonkou u pojmu (viz obrázek). 

Funkce je dostupná jen u některých konceptů, které do mapy přidáme z kontextové 

nápovědy. 

 

 
 

V automaticky generované mapě ContextMinds zobrazí všechny pojmy, o nichž zná nějakou 

souvislost s pojmem vybraným (v našem příkladě je to "Pojmová mapa").  

Automaticky generovanou mapu si můžeme uložit mezi své mapy a dále upravovat - 

tlačítkem Pro úpravy uložte kopii v horní liště. 
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Zobrazení článku o vybraném pojmu na Wikipedii 

 
 

U některých pojmů přidaných z kontextové nápovědy je dostupná také funkce zobrazení 

článku na Wikipedii o daném pojmu. 

Kliknutím na příslušnou ikonu (viz obrázek) se otevře nová záložka v prohlížeči a v ní daný 

článek z Wikipedie.  

 

Informace z Wikipedie je samozřejmě třeba brát s rezervou, nejde o ověřený zdroj. 
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Dohledání existujících vztahů k dalším pojmům v mapě 

 
 

Tlačítkem označeným na obrázku lze spustit vyhledání existujících vztahů (které 

ContextMinds zná) mezi vybraným pojmem a dalšími pojmy, které máme v naší mapě. 

 

 
 

Po stisknutí tlačítka se zobrazí seznam všech vztahů, které ContextMinds našel mezi 

vybraným pojmem (v našem příkladu "Pojmová mapa") a ostatními pojmy v naší mapě 

("Diagram" a "Myšlenková mapa").  

Souvislosti mohou být i nepřímé, tzn. představovat cestu ze dvou vztahů, od Pojmové mapy 

k nějakému třetímu pojmu (například "Outline of thought") a od něj teprve k pojmu v naší 

mapě ("Diagram"). Souvislosti mohou často zahrnovat nepojmenované vztahy. 
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Po stisknutí tlačítka Přidat vybrané se vybrané souvislosti objeví v naší mapě. 
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Nastavení 

 
 

Ozubeným kolečkem v horní liště otevřeme nastavení, kde můžeme zapnout nebo vypnout: 

- Automaticky propojovat: automatické přidávání souvislostí mezi koncepty 

- Celá obrazovka: zobrazení aplikace přes celou obrazovku počítače 

- Automatické uspořádání: automatické rozmístění pojmů v mapě. Pokud se nám 

výsledné automatické uspořádání nelíbí, můžeme jej zrušit tlačítkem Zpět nebo 

klávesovou zkratkou CTRL+Z. 

- Sémantický zoom: automatické skrývání méně důležitých pojmů při oddálení mapy 

- Souhlas s cookies: případné odvolání souhlasu s ukládáním dat v prohlížeči 

- Souhlas s nahráváním: odvolání souhlasu s nahráváním (jen pro zkušební účely) 
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Automaticky propojovat 

Při zapnutí této funkci ContextMinds při každém přidání pojmu z kontextové nápovědy 

dohledá a přidá jednu automaticky vybranou souvislost mezi nově přidaným pojmem a s ním 

nejvíce souvisejícím pojmem již v mapě přítomným. Funkce je užitečná například v případě, 

že jsme vytvořili podrobnou mapu a následně chceme vytvořit přehledovou mapu zahrnující 

jen některé pojmy. 

Sémantický zoom 

 
 

Při zapnuté funkci Sémantický zoom ContextMinds skrývá méně významné pojmy v mapě.  

 

Skryté pojmy, respektive vztahy k nim, jsou naznačeny rozmazanými šedými čarami.  

 

Přiblížením mapy tlačítkem + nebo kolečkem myši či gesty na touchpadu se tyto pojmy 

postupně zobrazují. Oddálením se naopak postupně skrývají, až zůstane zobrazených jen 

několik nejdůležitějších pojmů. 

 

Funkce se automaticky zapíná při otevření rozsáhlé mapy. Jakmile však funkci jednou 

vypnete, zůstane nastavení uložené v prohlížeči, dokud ji znovu ručně nezapnete. 
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