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“POTRAVINOVÝ FAKTOR“ 
JAK VÉST VÝZKUMNÝ PROJEKT 

 
Výzkumný projekt 

1. Proč vlastně Projekt? 

Bádání v rámci Výzkumného projektu FLL je zásadní pro celkovou zkušenost s řešením 
této Výzvy. FLL není jen o konstrukci robotů a soutěžení s nimi. Je o vazbách mezi 
misemi robotů, naším vědeckým chápáním tématu Výzvy, souvisejícími problémy 
a netradičními řešeními.  

Týmům FLL doporučujeme, aby měly dobrý rozhled. Jakýkoli úspěšný inženýrský nebo 
technologický projekt vyžaduje široký rozsah dovedností a schopností.  Například terénní 
vozidla na Marsu by nebyla tak úspěšná, pokud by tým NASA, který na nich pracoval, 
neměl k dispozici odborníky znající klima a terén, kterému budou muset roboti na Marsu 
čelit, a kteří spolupracovali s dalšími designéry a inženýry. 
 
2. Jdeme na to  
Přesné instrukce pro projekt tohoto ročníku budou zveřejněny na stránkách FLL 
www.hands-on-technology.de/en/firstlegoleague v okamžiku zahájení soutěže. Obecně 
probíhá projekt FLL ve třech krocích: 
• pomocí výzkumu stanov problém skutečně světového rozsahu, který se vztahuje 

k tématu Výzvy, 
• vytvoř netradiční řešení, 
• a poděl se o svůj průzkum a výsledky s veřejností ve tvém okolí. 
 
Přečti si velmi pečlivě zadání projektu pro tento rok, než se do něho pustíš. Aby měl tvůj 
tým šanci na ocenění, musíte projít všemi třemi kroky a tvůrčím a informativním 
způsobem je prezentovat porotcům při konání turnaje FLL. Ačkoli se projekt nejdříve 
může zdát velmi obtížný, pokud ho rozčleníte do menších částí, stane se snadněji 
zvládnutelným. 
  

 
To, na co se váš tým zaměří, si můžete stanovit pomocí následujících kroků: 

• Celý tým si pečlivě přečte zadání. Členové týmu se mohou libovolně ptát na to, čemu 
nerozumí, aby bylo vše jasné.   

• Diskutujte vše jako tým a pomocí metody brainstorming vytvořte seznam obecných 
nápadů k tématu. 

• Vyberte tři nebo čtyři hlavní nápady a rozdělte tým do malých skupin, které se jim 
budou věnovat. Seznam dobrých zdrojů informací je k dispozici na konci tohoto 
průvodce. 

• Sejděte se jako tým a podělte se o to, co jste zjistili. 
• Rozhodněte, které faktory výzkumu jsou nejdůležitější a/nebo se k němu vztahují.  
• Vytvořte žebříček nápadů podle důležitosti. 



 

© HANDS on TECHNOLOGY e.V.  2011  I   “Food Factor” Research Presentation,  How-to Guide 2 

 

 
Úvod k tématu “Potravinový Faktor” 
Vyber si potravinu a problém, který se týká její výroby, zpracování nebo přepravy a zvaž, 
jak se tomuto problému vyhnout.  
 

 
Celá staletí lidé pracovali na tom, aby mohli ochránit a bezpečně skladovat svou potravu. 
Věděl jsi, že pokud bys žil s lovci a sběrači 12 000 let př. n. l., asi bys jim pomáhal dělat 
košíky nebo hliněné nádoby sloužící k ochraně potravin pro vaši rodinu? Pokud bys 
vyrůstal v době starých Římanů, pravděpodobně bys jim pomáhal se sušením ovoce 
a zeleniny. Ve středověké Evropě by tvým úkolem mohla být pomoc při solení, uzení, 
nakládání nebo fermentaci potravin, které se podařilo vypěstovat. Tvoje potraviny musely 
vydržet od sklizně do sklizně, po období mrazivé zimy a horkého léta. V pionýrských 
dobách Severní Ameriky bys asi v zimě vysekával a uskladňoval led. V létě by sis pak 
přinesl čerstvé jídlo z chladného sklepa vybudovaného nad pramenem nebo ve svahu. 
Každá z těchto prací (vykonávaná tvými vrstevníky) pomáhala udržovat jídlo 
v poživatelném stavu. 
Přemýšlel jsi někdy nad tím, jak se potraviny, které konzumuješ, udržují čerstvé? 

 
Technologie se mohla během staletí změnit, ale všechny zmíněné způsoby bezpečného 
skladování potravin se využívají dodnes. Možná, že si přineseš jídlo z elektrické ledničky 
nebo mrazničky namísto ze sklepa s ledem, nad pramenem nebo ve svahu. Možná, že si 
zajdeš do kredence pro něco k zakousnutí, co je usušené pomocí nízké teploty, namísto 
abys šel do udírny pro zeleninu vysušenou teplem. Místo hliněné nádoby si otevřeš 
sklenici, plastovou krabičku, vakuovou přenosku nebo plechovku z hliníku. Přemýšlel jsi 
někdy o tom, kdo tyto věci vynalezl?  
 
S vynálezem mikroskopu se vědcům podařilo objevit bakterie, parazity a další hrozby pro 
naši potravu a nás samotné. Jak vědci a inženýři nacházeli způsoby ochrany potravin pro 
delší a delší období, staly se pasterizace, chlazení, mrazení, vakuové balení a ozařování  
běžnými. Přemýšlel jsi někdy o tom, jak je tvoje potrava chráněna před útokem mikrobů? 

 
Ve stejné době se jiným vědcům povedlo objevit lepší hnojiva, pesticidy, a léky pro 
hospodářská zvířata. Vynálezci sestrojili nové stroje pro pěstování a sklizení plodin. Tyto 
vynálezy umožnily farmářům vypěstovat více potravin než jejich rodiny a sousedé 
potřebovali. Potraviny se začaly rozvážet do stále větších a větších vzdáleností od místa, 
kde byly vypěstovány. Dnes je možné, že potraviny, které jíš, urazily stovky nebo tisíce 
kilometrů, než se k tobě dostaly. Přemýšlel jsi někdy o tom, odkud pochází to, co jíš, a jak 
se tyto potraviny udržují čerstvé? Co má společného svíčka, detektor kovů, hliněná 
nádoba, vibrující molekuly, kouř, počítač, sůl, laser, led a neviditelný světelný paprsek 
s tvým jídlem? Každá z těchto věcí hraje roli, a to buď v konzervaci potravin, nebo 
testech jejich bezpečnosti. Jak spolupracují veterinář, tovární dělník, fyzik, řidič tiru, 
matematik, farmář, mikrobiolog, odborník na výživu, lékař, skladník, chemik, prodavač 
potravin, technik, inženýr, inspektor a programátor na tom, aby bylo tvoje potrava 
bezpečná? Každý z nich se podílel na tom, aby jídlo, které jíš, prospívalo tvému růstu 
a zdraví. Co dělá každý z nich?   
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V tomto roce je výzvou Projektu prozkoumat tvou potravu a najít jeden způsob, jak 
zlepšit její bezpečné doručení až k tobě.  
 
Začni tím, že se rozhlédneš po své kuchyni. Jako potraviny tam můžeš najít? Zkus 
vyhledat některé z následujících věcí: 
 Mléčné výrobky (mléko, sýry, jogurt) 
 Vajíčka (syrová, vařená, sušená) 
 Ovoce nebo zelenina (čerstvá, mražená, sušená, konzervovaná) 
 Obiloviny (rýže, těstoviny, chléb, cereálie, semínka, ořechy) 
 Maso a mořské plody (čerstvé, konzervované, sušené, uzené nebo mražené)  

 
Úkol pro každého člena týmu – vytvoř seznam pěti potravin, které jsi našel, a jak je každá 
z nich skladována. Teď zjisti, jak se každá z nich k tobě dostala. Vypěstoval jsi ji sám? 
Donesl jsi ji z tržiště nebo z obchodu? Dovezl ti ji někdo? Utrhl jsi ji v sadu nebo zahradě? 
Popřemýšlej o tom, jak byla každá z nich chráněna před znečištěním. Popřemýšlej, jak 
byla chráněna před zkažením. Zvaž některé z následujících otázek, až budeš 
prozkoumávat všechny možnosti. O každé složce v potravině, kterou si tvůj tým vybral, 
toho zkus zjistit co nejvíce: 
• Půda/Sklizeň (Byla potravina vypěstována? Vylíhla se? Uzrála, nadojila se, nebo ji 

někdo chytil? 
• Zpracování (Byla zmražena? Zabalena nebo konzervována?) 
• Distribuce (Byla dovezena: na tržiště nebo do skladu? Jel jsi pro ni?) 
• Příprava (Byla potravina nejdříve umyta? Byla smíchána s nějakou jinou potravinou? 

Byla uvařena?) 
• Stolování (Kde jsi ji jedl? Doma, ve škole, v restauraci?) 
  
 
Poté, co se dozvíš, jak se dostala tvoje potravina z půdy na tvůj stůl, zjisti, jak a kde 
mohlo dojít k jejímu zkažení nebo znečištění.  
 
Popřemýšlej o každém kroku, který byl třeba, aby se potravina dostala z půdy na tvůj stůl. 
Popřemýšlej o lidech, kteří pracují na pozicích v každém jednotlivém kroku, a tyto 
odborníky kontaktuj! Znáš nějakého farmáře, chovatele dobytka nebo rybáře? Znáš 
někoho, kdo pracuje v konzervárně, v závodě na zpracování potravin, v sýpce nebo 
skladu? Znáš lékaře nebo veterináře? Znáš nějakého prodavače potravin nebo řezníka? 
Znáš kuchaře, pekaře, číšníka nebo servírku? Znáš řidiče tiru? Znáš vědce nebo 
inženýra? Znáš někoho, kdo řídí zajištění stravování v nemocnici, škole nebo centru 
s denní péčí? Na všech těchto pozicích jsou pracovníci, kteří se zasazují a to, aby byly 
potraviny bezpečné. Vytvoř si seznam. 
   
 

3. Vytvoř  netradiční řešení 
Je třeba, aby se váš tým dohodl na jednom jedinečném řešení vašeho problému. 

Netradiční znamená, že takové řešení není již využíváno někým jiným. Může to být nový 

postup anebo zlepšení již existujícího postupu. Abyste toho dosáhli, můžete rozvíjet vaše 

nápady každý sám nebo v malých skupinkách, a poté je prezentovat celému týmu, nebo 

můžete na nápadu spolupracovat všichni dohromady. Pokud začnete odděleně, zvažte 
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kombinaci toho, co je silnými stránkami jednotlivých řešení a poté vytvořte jeho finálovou 

podobu. 
• Pomocí brainstormingu si sdělte své nápady 
• Začněte tvořit různé varianty vašeho návrhu 
• Kreslete obrázky vámi navržených řešení a/nebo zlepšení již existujících řešení 
• Prezentujte každé možné řešení v rámci svého týmu 
• Jako tým si vyberte jedno řešení, na které se budete soustředit (může to být 

kombinace dobrých prvků několika návrhů) 
• Spolupracujte jako tým na zlepšení vybraného řešení 
• Pokud vše dává smysl, vytvořte prototyp daného řešení.   

 
 

4. Sdílejte váš výzkum a řešení 
Tento krok je pro dokončení celého projektu zásadní, a to nejen kvůli procvičení vaší 

prezentace. Je to šance pro váš projekt, aby získal na významu. Je to příležitost pro 

sdílení vašeho nadšení vědou a technologií s ostatními. Dokonce to může být příležitost 

motivovat ostatní k činnosti. 

• Pomocí brainstormingu se rozhodni, s kým bys mohl svá zjištění probrat, ať už je to 
škola, zastupitelstvo, místní firma, občanské sdružení nebo jiné týmy FLL. Zvaž, kdo 
by se o to, co jste zjistili, mohl nejvíce zajímat, a/nebo kdo by tyto informace mohl 
pozitivně využít. 

• Vyber, s kým bys chtěl vaše informace sdílet a proveď přípravy na prezentaci, která 
bude dokončená ještě před vytvořením prezentace vašeho projektu pro turnaj FLL.  

• Setřiď a vytvoř žebříček informací, které bys chtěl sdílet. 
 

Rozhodnutí, co ukázat soudcům poroty FLL 
Protože máš jen pět minut na prezentaci vašeho projektu při turnaji FLL, musíš pečlivě 
vybírat informace, které použiješ a to na základě tohoto: 
• Důležitost informace pro téma projektu 
• Faktory, o kterých máš podložené informace a data 
• Informace a data, která se blízce týkají problému, na který se soustředíte, 

a netradičního řešení, které jste vytvořili. 
• Materiály, které pasují do stylu prezentace a formátu navrženého vaším týmem. 
• Spojitost se třemi kroky projektu pro tento ročník. 
 
Rozhodnutí, jak ukázat informace soudcům 
V konečné fázi přípravy prezentace projektu existují čtyři zásadní body, které je třeba 
zvážit: 
• Prokázat, jak jste dosáhli všech cílů projektu a všech tří úrovní projektu. 
• Výběr vhodného tvůrčího formátu a stylu prezentace, který bude vhodně doplňovat 

vaše informace a schopnosti členů týmu. (Možnosti jsou široké, včetně, ale ne pouze 
diskuse, formální prezentace s pomůckami, parodických scének, písní, hudby 
a/nebo videa. 

• Nastavení standardní kvality. (Viz níže, jak porozumět standardní kvalitě FLL při 
prezentaci projektů.) 



 

© HANDS on TECHNOLOGY e.V.  2011  I   “Food Factor” Research Presentation,  How-to Guide 5 

 
5. Vyšperkuj k dokonalosti 
Nějaký čas se ve vašem týmu věnuj prodiskutování následujících doporučení. Takto se 
dá dosáhnout toho, aby si všichni uvědomili, co může práci ulehčit a učinit konečný 
výsledek úspěšnějším a zábavnějším. 
 
Standard kvality 
Nejlepší způsob, jak porozumět standardu kvality pro prezentaci projektu, je nějaké 
prezentace shlédnout. Při některých FLL turnajích je dovoleno ostatním členům týmů 
a veřejnosti sledovat všechny prezentace projektů. Je-li to pravda pro vaši oblast, využij 
toho! Při jiných FLL turnajích jsou ty nejlepší prezentace součástí slavnostního ukončení. 
Jestliže tomu tak je, pozorně je sleduj! Můžeš také požádat jiný tým, aby vám zkušebně 
předvedl jejich prezentaci.    

 
Pochopení a dosažení cílů 
Zkušenosti z minulosti ukazují, že nejúspěšnější projekty a jejich prezentace jsou ty, které 
postupují podle bodů tématického a projektového průvodce FLL. Prvním krokem při 
vytváření vašeho projektu je tedy úplné pochopení tématu a průvodce pro daný ročník. 
 
Zapoj veřejnost 
Veřejnost ve vašem okolí je velmi důležitým zdrojem podpory a pomoci. Požádej členy 
veřejnosti o radu, zdroje, informace a pomoc při vedení. Občanská sdružení mohou 
propagovat vaše zapojení do projektu FLL, pokud jim ukážete váš zájem o vzájemnou 
spolupráci. 

 
Zmapuj talenty vašeho týmu 
Toto je šance, aby váš tým zazářil! Jak mohou členové týmu přispět k tomu, aby byla 
prezentace výjimečná? Zajímá se někdo ze studentů o umění, hraje na hudební nástroj, 
je hercem, zpívá nebo recituje? Je někdo z nich výjimečně talentovaný, co se týká 
technologie webových stránek, video animace, atd.? Začni od těchto silných stránek 
a postav vaši prezentaci právě kolem nich. 

 

Cvič, cvič, cvič 
V konečné fázi by vaše nacvičování mělo zahrnovat i otázky a odpovědi. Můžeš zvážit 
pozvání rodičů, učitelů nebo jiných studentů, aby se podívali na generálku vaší 
prezentace. Toto kritické obecenstvo se může na některé věci dotázat, poskytnout 
zpětnou vazbu a podpořit tým svým pozitivním povzbuzením. 
 
  
 
Zdroje informací 
Zveřejněné zdroje, jako jsou tyto: 
Součástí FLL webových stránek je projektový průvodce pro daný ročník s odkazy 
na užitečné informace a aktivity: 
www.hands-on-technology.de/en/firstlegoleague/saison2011/fll_2011/background a 

www.hands-on-technology.de/firstlegoleague/saison2011/fll_2011/researchproject  

• Knihovny 

• Vládní agentury 
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Znalci a znalecké organizace 
• Vědci a profesionálové, jejichž práce se vztahuje k tématu. Mohou být místní, kontaktováni 

po telefonu, poštou nebo e-mailem. Nezapomeňte na rodiče členů týmu. 

• Občanská sdružení, která se zajímají o témata Výzvy 

•  Univerzity a vysoké školy, které mají odborníky v dané oblasti 

• Společnosti, jejichž činnost se k tématu vztahuje 

• Střední školy nebo jiné školy, kde se daná témata vyučují 

• Projděte si firmy, které mají k danému tématu vztah. 

 
Pamatujte si, že znalci mohou pocházet se všech možných oblastí našeho života! 

 


