
Hodnotiaci hárok – Výskumný projekt 
FLL 2017/2018  

Číslo tímu: .................................   Meno tímu:  .................................................................................................................  

 

Téma projektu:  .................................................................................................................................................................  

 Akí sú: Výnimoční (4) Zvládli to (3) Rozvíjajú sa (2) Začiatočníci (0) 

V
ýs

ku
m

 

Problém je určený jasne a podrobne 
prevažne jasne 

a podrobne 
nejasne a podrobnosti 

chýbajú 

Zdroje informácií a konzultácie s 
odborníkmi 

citovali 4+ druhov 
zdrojov informácií, 

rozsiahle zdroje vrátane 
odborníkov 

citovali 3 druhy 
zdrojov informácií, 

veľa zdrojov vrátane 
odborníkov 

citovali menej ako 2 
zdroje informácií, 
minimálne zdroje 

informácií 

Analýza problému 
Hĺbka výskumu a analýza 

rozsiahla dostatočná minimálna 

Prehľad 
existujúcich 
riešení 

rozsiahly dostatočný minimálny žiadny 

R
ie

še
n

ie
 

Tímové riešenie  každému zrozumiteľné zrozumiteľné 
niektoré časti sú 

otázne 
ťažko zrozumiteľné 

Inovácia  
vlastné riešenie alebo 

aplikácia s potenciálom 
značného prínosu 

vlastné riešenie alebo 
aplikácia 

riešenie alebo 
aplikácia obsahuje 
nejaké originálne 

prvky 

prevzaté existujúce 
riešenie 

Implementácia 
cena, jednoduchosť 
výroby a pod. 

aspekty dôkladne zvážené, 
navrhnuté riešenie je možné 

aspekty dôkladne 
zvážené, riešenie 

vyvoláva isté otázky 

niektoré aspekty 
zvážili 

zvážili len minimum 
aspektov 

Prototyp 
hotový a odskúšaný prototyp, 

dokážu ho predviesť 
myšlienka/prototyp 

vyrobený či otestovaný 
navrhnutý prototyp 

alebo myšlienka 
neuvažovalo sa 

P
re

ze
n

tá
ci

a 

Zdieľanie 
ako tím zdieľal svoje riešenie pred turnajom s tými, 
pre ktorých môže byť užitočné 

myšlienku zdieľali 
s viacerými jednotlivcami 

alebo skupinami, ktoré 
môžu mať úžitok 

myšlienku zdieľali 
s jednotlivcom alebo 
skupinou, ktorá môže 

mať úžitok 

myšlienku zdieľali 
s jedným človekom 

alebo skupinou 

Originalita  
výnimočne nápaditá 
A pútavá prezentácia 

nápaditá ALEBO 
pútavá 

málo nápaditá ALEBO 
nepútavá 

Efektívnosť prezentácie  
bez pomocných kartičiek, 

plynulá, dobre 
organizovaná 

s kartičkami, dobrá 
čítaná z kartičiek, 

minimálne pripravená 

Zapojenie sa členov tímu  všetci členovia sa zapojili 
niektorí členovia sa 

zapojili 
len jeden-dvaja 

členovia 

Štruktúra  jasná nejasná 

Načasovanie  dobré 
pridlhá (5+ minút) / 

prikrátka (menej ako 3 
minúty) 

  

Počet označených políčok v jednotlivých stĺpcoch 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Bonusové body (max. 5): Návrh na „cenu poroty“?  [   ] Áno     [   ] Nie 

Poznámky: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


