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Prehľad seminára 

Názov Prvky rybej kosti 

Ciele • Identifikovať kritické vplyvy v implementácii projektu 

• Analyzovať problém v skupine 

Poučenie Táto aktivita je jednoduchou vizuálnou metódou, ktorou 

možno identifikovať súčasti projektu a kritické prvky. 

Predchádza workshopu s názvom „Matica priorít― a je 

kľúčovým prvkom plánovania projektov a ich úspešnej 

implementácie. 



Prehľad seminára 

Názov Technika rybej kosti 

Veľkosť skupiny 10 až 20 ľudí pracujúcich v malých skupinách 

Zdroje • PowerPointová prezentácia—Technika rybej kosti 

• Pracovný list Technika rybej kosti 

Časová náročnosť 2 hodiny 

Výstupy • Analýza rôznych projektových návrhov technikou 

rybej kosti. 

http://www.skola21.sk/public/media/5854/Technika_rybej_ kosti.doc


Čo je technika rybej kosti? 

• Plánovací nástroj pre jednotlivcov alebo skupiny. 

• Pomáha rýchlo a jednoducho identifikovať základné prvky úspechu 

projektu. 

• Analýza základných prvkov pomáha identifikovať jednotlivé zložky 

akčného plánu. 

• Funguje najlepšie, keď sa aplikuje rýchlo, rozhodne a nezohľadňuje 

príliš malé detaily. 

• Použite Techniku rybej kosti ešte pred workshopom  Matica priorít pre 

vytvorenie projektového akčného plánu. 

• Na každý projekt použite jeden pracovný hárok techniky rybej kosti. 



Úlohy 

• Pracujte s pracovným hárkom Technika rybej kosti  alebo použite čistý 

papier. 

• Identifikujte hlavné prvky  s ktorými uvažujete v pláne vášho projektu – 

zamerajte sa na niekoľko hlavných názvov. 

• Pridajte ich k hlavným „kostiam―. 

• Každý prvok rozložte na menšie časti  a tieto pridajte k menším 

„kostiam―. 

• Pracujte samostatne alebo vo dvojiciach či v trojiciach. 

• V tejto etape sa zamerajte na kľúčové slová alebo krátke frázy, 

nestarajte sa príliš o malé detaily. 

• Pozrite si príklad analýzy technikou rybej kosti na nasledujúcom slide – 

váš nákres bude odlišný. 



Príklad techniky rybej kosti—najprv pridajte 

základné zložky… 

Cieľ:  
Počítač pre 

každého žiaka 

Prostredie Tréning 

Posudzovanie  

a hodnotenie 

Kurikulum 

Infraštruktúra 

Financie Výskum 



… potom pridajte menšie zložky 

Cieľ:  
Počítač pre 

každého žiaka 

Prostredie Tréning 

Hodnotenie Kurikulum 

Infraštruktúra 

Financie Výskum 

Bezpečnosť 

Energia 

Pripojiteľnosť 

Telekomunikácie 

Techniská 
podpora 

Administratívni 
pracovníci 

Učitelia 

Dizajn triedy Ekologickosť 

Nábytok 

Zdravie a 
bezpečnosť 

Zaistenie 
kvality 

Kontroly 

Čo vraví 
výskum? 

Príklady úspešných 
praktík 

Nové 
modely 

Ktoré zručnosti 
hodnotiť? 

Medzinárodný 
rozmer 

Aké nové 
témy? 

E-learning 

Problémovo 
orientovaníé 

učenie 

Udržateľnosť 

Ako často? 

Koľko? 

Partneri 
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Vaše možnosti. Naša vášeň.
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