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Prehľad workshopu 

Názov De Bonova PMZ technika 

Ciele • Podporiť analytické myslenie 

• Dať prípadové štúdie do osobného kontextu 

• Začať formovať ucelenú a dosiahnuteľnú víziu 

Poučenie Tento workshop možno použiť za rozličných okolností 

a v rôznych súvislostiach. Ak pochopíte PMZ metódu, 

skúste ju aplikovať aj na iné situácie. Je to tiež dobrý 

spôsob pre podporenie kritického myslenia študentov. 



Prehľad seminára 

Názov De Bonova PMZ technika 

Veľkosť skupiny Od jedného človeka až po množstvo ľudí 

Zdroje • PowerPointová prezentácia—De Bonov PMZ model 

• Pracovný list PMZ 

• Prípadové štúdie inovatívnej školy 

http://www.skola21.sk/public/media/5850/Pracovny_list_PMZ.doc
http://www.skola21.sk/public/media/5850/Pracovny_list_PMZ.doc
http://www.skola21.sk/public/media/5850/Pracovny_list_PMZ.doc


Prehľad workshopu 

Názov De Bonova PMZ technika 

Časová náročnosť • Preskúmanie vybraných prípadových štúdií (1 

hodina) 

• PMZ analýza troch prípadových štúdií  

(45 minút) 

• Spätná väzba pre skupinu (1 hodina a 15 minút) 

Výstupy • Jasné porozumenie vybraných prípadových štúdií 

• Analýza prípadových štúdií 

• Možné prístupy k zameraniu projektu 



Čo je PMZ? 

• PMZ (plus, mínus, zaujímavé) model vyvinul Edward De Bono. 

• De Bono je expert na kritické myslenie pochádzajúci z Malty. Jeho 

modely sú používané po celom svete. 

• Pomocou tejto metódy možno každý problém, záležitosť alebo oblasť 

záujmu rýchlo a efektívne analyzovať. 



Ako používať PMZ model 

• Do stĺpca Plus vpíšte všetky možné pozitívne efekty vyplývajúce z 

uskutočnenia činností. 

• Pod Mínus vpíšte všetky možné negatívne efekty. 

• Do stĺpca Zaujímavé vpíšte dôsledky 

realizácie činnosti a možné výsledky, 

či už pozitívne, negatívne alebo 

nejasné.  



Úlohy 

• Rozdeľte prípadové štúdie do malých skupín (jednu štúdiu pre skupinu 

dvoch alebo troch ľudí). 

• Skupiny spravia PMZ analýzu svojich troch prípadových štúdií a vyplnia 

pracovný list PMZ. 

• Skupiny zdieľajú svoju analýzu a spätnú väzbu s ostatnými na 

spoločnom stretnutí. 

http://www.skola21.sk/public/media/5850/Pracovny_list_PMZ.doc
http://www.skola21.sk/public/media/5850/Pracovny_list_PMZ.doc
http://www.skola21.sk/public/media/5850/Pracovny_list_PMZ.doc


© 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. 

The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market 

conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation.   

MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED, OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION. 

Vaše možnosti. Naša vášeň.
TM 


