
Tímová práca FLL 2011 – Banská Bystrica/Košice/Bratislava   Číslo tímu:_____ Názov tímu:___________

Výborne (5) Veľmi dobre (3) Dobre (2) Treba zlepšiť (0)
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Jasne určené roly Pridelenie rolí je 
pozorovateľné

Žiadne jasne určené roly

Práca je rozložená
rovnomerne a členovia
tímov pracujú spolu

Práca je spravodlivo
rozdelená, ale iba medzi
jednotlivcov

Nerovnomerné alebo žiadne 
rozdelenie práce

Členovia tímu plnia
svoje úlohy radi a
prirodzene

Členovia tímu si pomáhajú
potom, ako sa navzájom
vyzvú

Členovia tímu si pomôžu, ak
sú k tomu vyzvaní

Členovia tímu nespolupracujú 

Zl
ad

en
os

ť 
a 

pr
of

es
io

na
lit

a

Tím preukazuje schopnosť
pracovať s časom

Obmedzená schopnosť
práce s časom

Žiadna schopnosť práce s
časom, alebo s pomocou
trénera

Členovia tímu preukazujú
príklady rešpektu k
ostatným členom tímu

Členovia tímu preukazujú
všeobecný rešpekt k
ostatným členom tímu

Členovia tímu sa navzájom
rešpektujú iba obmedzene alebo 
vôbec

Tím porozumel
princípom tímovej
práce a vynikajúco podľa
nich pracoval

Tím porozumel princípom
tímovej práce a vhodne si
ich prispôsobil

Tím sa voľne držal 
princípov
tímovej práce

Tím nerozumie princípom
tímovej práce

R
ie

še
ni

e 
pr

ob
lé

m
ov

Na zvolení úlohy sa
podieľali všetci členovia
tímu

Na zvolení úlohy sa 
podieľali niektorí členovia 
tímu

Úlohu si nezvolili členovia tímu 
ale tréner

Riešenie hľadali spolu
všetci členovia tímu

Riešenie hľadala spolu
väčšina členov tímu

Riešenie hľadal jeden člen
tímu

Všetci členovia tímu
vedia dobre odpovedať
na otázky

Niektorí členovia tímu
odpovedajú na otázky veľmi
dobre

Jeden člen tímu vie na
otázky odpovedať veľmi
dobre

Otázky poroty ostávajú
nezodpovedané

Tím prijíma rozhodnutia s
rovnakou účasťou jeho
členov, alebo kolaboratívne

Rozhodnutia sú prijímané
vačšinovým rozhodnutím
členov tímu

Rozhodnutie pochádza od
jednotlivca

Se
ba
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m
ie
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en
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Tímová atmosféra je
priateľská harmónia

Tímová atmosféra je
väčšinou priateľská, ale
niekedy sa objaví pnutie 

Hádky a rozpory 

Všetci členovia tímu sa
rozprávajú s porotou
preukazujúc vlastné i
tímové sebavedomie

Niektorí členovia tímu sa
rozprávajú s porotou, 
ostatní musia byť vyzvaní, 
aby odpovedali

Iba jeden člen tímu odpovedal
na otázky, ostatní boli tichí

Väčšina tímu je zanietená Záujem preukazuje asi
polovica tímu

Žiaden člen tímu neprejavuje
záujem

Členovia tímu nadšene
pracujú spolu a dopĺňajú
jeden druhého

Členovia tímu nadšene
pracujú spolu, ale
nedopĺňajú sa navzájom

Členovia tímu sa neformujú do
skupiny alebo podskupín a 
navzájom sa ignorujú

Počet označených políčok v jednotlivých stĺpcoch:

Bonusové body (max 2):

Kandiduje na cenu „Mimoriadna vytrvalosť“? (áno   /  nie  )

Poznámky:


