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Prehľad workshopu 

Názov Matica priorít 

Ciele • Zaznačiť činnosti potrebné pre úspešné dokončenie 

projektu. 

• Zoradiť tieto akcie podľa dôležitosti. 

• Stanoviť priority. 

Poučenie Tento workshop by mal nasledovať po aktivite Analýza 

metódou rybej kosti. Zložky projektu identifikované v 

predchádzajúcej aktivite sa budú používať pri tomto 

workshope. Cieľom v tejto fáze je minimalizovať 

diskusie a doladiť detaily.  



Prehľad workshopu 

Názov Matica priorít 

Veľkosť skupiny 10 až 20 ľudí v malých skupinkách. 

Zdroje • PowerPointová prezentácia—Matica priorít 

• Pracovný list Matica priorít 

Časová náročnosť 2 hodiny 

Výstupy • Dokončené matice priorít pre rôzne projektové 

návrhy. 

• Začiatok akčného plánu pre implementáciu projektu. 

http://www.skola21.sk/public/media/5855/Matica_ priorit.doc


Čo je matica priorít? 

• Maticu priorít používajte ako rýchlu vizuálnu pomôcku pri určovaní 

priorít pri uskutočňovaní projektu. 

• Maticu používajte  pri počiatočnom detailnejšom vytváraní akčného 

plánu. 

• Pri nanášaní jednotlivých zložiek do matice sa riaďte inštinktom. 

• Odvolajte sa na prvky projektu  vytvorené v rámci workshopu  

„Analýza metódou rybej kosti―. 

• Na každý projekt použite samostatnú maticu.  

• V tejto fáze sa vyhnite podrobným detailom. 

• Zapamätajte si – v tejto fáze nie je nič pevné, nemenné. 
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Začnite v tmavozelenej oblasti – vysoký dopad 

a malá zložitosť 
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Vaše možnosti. Naša vášeň.
TM 


