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FLL VÝZKUMNÁ PREZENTACE 2013 

Připravit se, Zůstat v bezpečí, Napravit škody 

 

V projektu přírodních živlů váš tým: 

 Identifikuje komunitu, která by mohla být postižena přírodním živlem 

 Popíše problém, který nastane v případě přírodní katastrofy 

 Vytvoří inovativní řešení, které pomůže lidem připravit se, zůstat v bezpečí a napravit 

škody 

 Sdílí váš problém a vaše řešení s ostatními 

 

Vyberte komunitu: 

Váš projekt zahájíte výběrem komunity, u které je možný výskyt přírodní katastrofy. Komunitou 

vašeho týmu může být velkoměsto, město, vesnice, městská čtvrť, okres či kraj. Můžete zvolit 

místo, kde bydlíte. Můžete vybrat místo poblíž. Můžete vybrat vzdálené místo, pokud se váš tým 

zajímá o přírodní katastrofu, která v místě vašeho bydliště není běžná. Vyberte komunitu, kde se 

může jedna z těchto přírodních katastrof vyskytnout: 

 Lavina nebo sesuv půdy 

 Zemětřesení 

 Povodeň 

 Hurikán 

 Bouře (větrná, písečná, sněhová nebo 

deštivá) 

 Tornádo nebo cyklón 

 Tsunami 

 Vulkanická erupce 

 Lesní požár (nezpůsoben člověkem) 
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Nejste si jistí, jak vybrat komunitu? Zvažte tyto návrhy: 

Každý člen týmu – Vy nebo někdo, koho znáte, možná zažil přírodní katastrofu. Začněte se 

vyptávat rodiny a přátel. Zažili nebo ocitli se poblíž přírodní katastrofy? Kdy? Kde? Co se stalo? 

 

Přemýšlejte o místech, která jste navštívili. Mohla se zde stát nějaká přírodní katastrofa?  

Zkontrolujte zprávy. Děje se někde na světě něco, co by mohlo způsobit přírodní katastrofu? 

 

Udělejte si seznam míst. Buďte připraveni říci, co jste se dozvěděli. 

 

Jako tým – Dále se podívejte na seznamy každého člena týmu. Mluvte o tom, co se stalo na 

každém z těchto míst. Mluvte o tom, jak můžete zjistit více o přírodních živlech, které ohrožují 

tato místa. Je ta komunita blízko vás? Můžete si o tom promluvit s vědci, inženýry, záchranáře, 

dobrovolníky a úředníky krizového štábu, kteří v době přírodní katastrofy pomáhají? 

 

Jako tým – Vyberte komunitu, kterou chcete zkoumat a hodnotit ve vašem projektu. Vyberte 

komunitu, která může být ohrožena jedním z přírodních živlů uvedených v seznamu. Při 

rozhodování spolupracujte. 

 

Identifikujte problém: 

Dále si najděte co nejvíce informací o přírodním živlu, který může způsobit přírodní katastrofu ve 

vámi vybrané komunitě. Potom identifikujte určitý problém a zjistěte, jaké kroky jsou již 

podnikány pro jeho řešení. 

 

Jako tým – Vyberte jeden přírodní živel, který ohrožuje vaši komunitu a zjistěte si co nejvíce 

informací. Pamatujte, že ne každý přírodní živel způsobí přírodní katastrofu. Přírodní katastrofa 

nastává ve chvíli, kdy přírodní živel poškozuje lidi a jejich majetek. Přemýšlejte o otázkách jako: 

 Jak by tento přírodní živel mohl způsobit přírodní katastrofu ve vaší komunitě? 

 Jaký problém by způsobil? Ohrožoval by lidi, majetek nebo obojí? 

 Je komunita vždy v ohrožení? V ohrožení jen v určitých obdobích v roce? Je riziko 

předvídatelné? 
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 Jak jsou lidé připraveni? 

 Jak jsou lidé varováni? 

 Kdo poskytuje nouzové potraviny, vodu a přístřeší? Jakým způsobem? 

 Kdo odklízí trosky a provádí opravy? Jak dlouho to trvá? 

 

Jako tým – Vyberte jeden určitý problém, který by se mohl ve vámi vybrané komunitě vyskytnout 

v případě přírodní katastrofy. Následně si najděte informace o současných řešeních. 

 

Co se v dnešní době děje pro prevenci nebo zvládání tohoto problému? Jakým způsobem jsou 

lidé obvykle připraveni, jakým způsobem je zajištěno bezpečí a následné opravy? Pomáhají vědci, 

záchranáři nebo inženýři s výzkumem nebo vyvíjením nových technologií? Vyvíjí vláda, armáda, 

záchranné složky, aktivisté komunity nebo zdravotníci nové programy? Při hledání informací 

můžete použít některé zdroje jako: zprávy, knihy, časopisy a webové stránky. Použijte jakékoliv 

vyhledávácí nástroje, které jsou dostupné. Buďte připraveni sdílet své zdroje a informace. 

 

Odborníci, kteří pracují uvnitř komunity nebo blízko ní bývají často skvělým zdrojem informací o 

současné situaci.  

 Kdo tvoří plány zajištění bezpečnosti lidí při přírodní katastrofě? 

 Kdo varuje lidi před přírodní katastrofou? 

 Kdo zachraňuje lidi v nebezpečí? Jakým způsobem? 

 Kdo uklízí, opravuje a znovu buduje po přírodní katastrofě? 

 

Najděte si odborníka, který pracuje na řešení problému, jež jste identifikovali. Můžete se s ním 

setkat osobně? Telefonicky? Pře email nebo sociální síť? Písemně? Můžete od něj zjistit, jaké 

plánuje opatření v případě přírodní katastrofy v komunitě, kterou jste si vybrali? 

 

Vytvořte inovativní řešení: 

Nyní, když se váš tým rozhodl, jakým problémem se bude zabývat, je vaším úkolem přijít 

s inovativním řešením – takovým, které zlepší život tím, že zdokonalí něco, co již existuje, za 

použití něčeho, co již existuje novým způsobem, nebo vynalezením něčeho úplně nového. To, 
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že si zjistíte informace o současných řešeních je pouze začátek. Jak dokážete, aby vaše řešení 

pomohlo udržet lidské životy a jejich majetek v bezpečí před, během a po přírodní katastrofě? 

Dokáže vaše řešení zkrátit čas potřebný na opravy a obnovu? Dokáže vaše řešení zajistit, aby se 

přírodní živel nepřeměnil v přírodní katastrofu? Jak váš tým dokáže snížit dopad přírodní 

katastrofy na lidi a místa, kde žijí, pracují a hrají si? 

 

Přemýšlejte o tom. Spolupracujte! Přicházejte s novými nápady! Sdílejte své nápady. „Hloupý“ 

nápad jednoho člena týmu vás může inspirovat k perfektnímu inovativnímu řešení. Co by se dalo 

udělat novým způsobem? Co by se dalo udělat lépe? Pro skvělé řešení budete nejspíše 

potřebovat veškerou představivost a genialitu, které dokáže váš tým dát dohromady. Může to 

být tak jednoduché, že se budete divit, proč tento problém stále ještě existuje. 

 

Jako tým – Vytvořte si plán. Co bude realizace vašeho řešení obnášet? 

 Kolik to bude stát? 

 Jaké technologie potřebujete pro realizaci vašeho řešení? 

 Byly by to snadné či obtížné? 

 Může vaše řešení použít kdokoli, nebo jen někteří lidé? 

 

Přemýšlejte o tom, jak by někdo mohl vaše řešení uvést do praxe. 

 

Sdílejte své poznatky s ostatními: 

Jakmile si vytvoříte své řešení, podělte se o něj! Řekněte ostatním o problému, který jste 

zkoumali a jak přesně může vaše řešení pomoci. Vy si zvolíte, jakým způsobem budete své 

poznatky sdílet. Můžete připravit přednášku, vytvořit webovou stránku, předvést scénku, vytvořit 

komiks, vytvořit plakát, rapovat, rozdávat letáky, napsat báseň, písničku nebo příběh. Vaše 

sdílení může být jednoduché či propracované, vážné nebo vytvořené tak, aby se lidé zároveň 

bavili a přitom se dozvěděli něco nového.  

 

Jaký je nejlepší způsob poučit vaše posluchače o problému a jeho řešení? 
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Přemýšlejte o tom, komu svým řešením pomůžete. Jak jim to sdělíte? Dokážete prezentovat svůj 

výzkum a řešení lidem, kterých se to týká, zákonodárcům, vědcům, záchranářům, inženýrům 

nebo skupinám, které již s vámi vybraným problémem pomáhají? Dokážete své poznatky sdílet 

s odborníkem, který vám pomohl získat potřebné informace o problému? Nebo s obyvateli vámi 

vybrané komunity? Možná váš tým přijde na řešení problému, který se oni již snaží řešit. 

 

Představte své řešení v soutěži: 

Nakonec připravte prezentaci, ve které představíte svou práci porotcům v soutěži. Vaše 

prezentace může zahrnovat plakáty, promítání, modely, multimediální klipy, vaše výzkumné 

materiály – buďte kreativní! Nezapomeňte, chcete zanechat hluboký dojem. 

 

Abyste měli nárok na projektovou cenu a postup, musí vaše prezentace: 

1. Představit vámi vybranou komunitu. (Pokud možno včetně mapy.) 

2. Popsat vámi vybraný přírodní živel a vysvětlit problém, který by mohl způsobit 

v komunitě. 

3. Popsat inovativní řešení vašeho týmu. 

4. Popsat jak váš tým sdílel své poznatky s ostatními. 

5. Dodržet požadavky na prezentaci: 

 Prezentujte živě; můžete využít technické vybavení (pokud je dostupné), ale jen na 

podporu živé prezentace. 

 Zapojte všechny členy týmu; každý člen týmu se musí nějakým způsobem podílet 

na prezentaci při jejím posuzování.  

 Délka vaší prezentace je 5 min nebo méně (včetně příprav) a nesmí být využito 

pomoci dospělé osoby. 

 

Na tomto odkazu se můžete dozvědět víc o tom, jak bude vaše týmová prezentace hodnocena 

http://www.hands-on-technology.de/firstlegoleague/fllfacts/awards. Porotci mimo jiné od 

vašeho týmu očekávají že, 

 jasně vysvětlíte jak problém, tak řešení vašeho týmu. 

 použijete různé typy výzkumných zdrojů, včetně odborníka v daném oboru. 

http://www.hands-on-technology.de/firstlegoleague/fllfacts/awards


 

© HANDS on TECHNOLOGY e.V.  2013   |   “Nature´s Fury”  Research Presentation            6 

 při vyvíjení vašeho řešení zvážíte existující teorie a řešení. 

 budete inovativní. 

 dokážete, že jste přemýšleli o tom, co by obnášelo uvedení vašeho řešení do praxe. 

 budete sdílet své poznatky s lidmi, kteří by mohli profitovat z vaší týmové práce. 

 najdete způsob jak efektivně a současně kreativně prezentovat vaši práci. 

 

Pokud máte dotazy k výzkumné prezentaci, napište email na:  fll@hands-on-technology.de. 
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