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BADATELSTVÍ 
(badatelsky orientované vyučování)

- Je jedním z účinných přístupů problémového vyučování (resp.
jde o příbuznou metodu)

- Žák si osvojuje postupy a procesy, které využívá věda

- Využívá přirozené zvídavosti dětí

- Podporuje kooperaci, kompetence k učení, samostatnost,
schopnost řešit problém

- Využívá metod pozorování, pokusu, simulace…

- Jde o mezipředmětovou výuku,

- Při otevřeném bádání jde využít jako projektové vyučování

- Při BOV v okolí školy jde propojit s místně ukotveným učením



1. CO CHCI 
ŘEŠIT

2. PŘICHÁZÍM 
S 

DOMNĚNKOU

3. MŮJ 
POKUS

4. CO JSEM 
ZJISTIL

Motivace, kladení otázek, 
výběr výzkumné otázky

Závěr – návrat k hypotéze, 
hledání souvislostí, nové 
otázky

Plánování a příprava pokusu, 
záznam, zpracování dat

Formulace hypotézy –
předpokladu, jak to asi 
dopadne

BADATELSKÝ CYKLUS



Role učitele a žáka

• Učitel
- Je průvodcem

- Plánuje výuku

- Poskytuje pomůcky

- Motivuje

- Do myšlenkových pochodů žáků 
zasahuje co nejméně

• Žák
- Klade otázky

- Sestavuje hypotézu

- Samostatně bádá

- Zjišťuje výsledek

- Pracuje v týmu,

- vyhodnocuje, argumentuje…



• Učitel
- Je průvodcem

- Připraví bezpečné prostředí

- Plánuje výuku

- Poskytuje pomůcky

- Motivuje

- Do myšlenkových pochodů žáků 
zasahuje co nejméně

• Žák
- Klade otázky a sestavuje 

hypotézu

- Samostatně bádá

- Zjišťuje výsledek

- Pracuje v týmu, vyhodnocuje, 
argumentuje

- Využívá svých zkušeností

Role učitele a žáka



Úrovně badatelského učení

OTEVŘENÉ
BÁDÁNÍ

NASMĚROVANÉ
BÁDÁNÍ

STRUKTUROVANÉ
BÁDÁNÍ

POTVRZUJÍCÍ 
BÁDÁNÍ

Motivace žáků

Výběr tématu

Stanovení 
výzkumné 
otázky

Stanovení 
hypotézy

Výběr postupu 
a pomůcek

Analýza,
Interpretace, 
závěr

Činnosti 
řízené 
žákem

Činnosti 
řízené 

učitelem





Tvorba otázky

• Při otevřeném bádání

klade otázku přímo žák.

- Vybereme metodu, jak se k výzkumné otázce dostat: 
MYŠLENKOVÁ MAPA, BRAINSTORMING, PYRAMIDA…

- Každý tým může řešit jinou otázku, celá třída stejnou, 
můžeme klást více otázek…

- Používáme otázky, na které lze snadno nalézt odpověď : 
CO, KDY, KDE, KOLIK, JAK DLOUHO… těžší je odpověď 
na otázku PROČ



• Otázka se nesmí ptát na zřejmou skutečnost, nesmí být 
ZJEVNÁ

• V našich podmínkách (pomůcky, čas, možnosti) musí být 
je OVĚŘITELNÁ

• Dá se kvantitativně vyjádřit, je MĚŘITELNÁ

• Otázka musí být BEZPEČNÁ, jak pro člověka, tak pro 
tvory, se kterými pracujeme

Tvorba otázky



Tvorba 
hypotézy

Hypotéza musí být VYVRATITELNÁ

• Nepreferujme hypotézy, které 
budou nutně potvrzeny 

• Hypotéza nemůže „platit napůl“ -
musí být JEDNOZNAČNÁ

• Nepoužíváme slov jako moc, málo, 
většina… ale určujeme výsledek v 
číslech, procentech, jasných 
termínech

• Ideální hypotéza vychází ze dvou a 
více veličin, které srovnává (hledá 
závislost např. stáří na šířce, 
rychlosti na velikosti, teplotě na 
barvě, růstu na světle…)



Vlastní bádání

• Pozorování/pokus/simulace/práce s 
literaturou/dotazníkové šetření…

• Žáci samostatně vymýšlí, jak budou při pokusu 
postupovat (role v týmu/pomůcky/metodika..)

• Žáci pracují s pomůckami, vymýšlí postupy (metody 
odlovu, sběru dat, kvantifikce dat, výpočet průměru, 
poměrů, procent)



Prezentace
výsledků

• Návrat k hypotéze – byla ověřena či vyvrácena
• Popis vlastního výzkumu
• Problémy, které během výzkumu nastaly
• Interpretace výsledků a dat
• Nějaké nové otázky, které vyvstaly po výzkumu
• Odpovědi na otázky PROČ tomu tak je 

(práce s literaturou, webem…)
• Jasná formulace závěru



Prezentace výsledků

• Graficky zajímavá forma interpretace dat:

• Sloupcový či koláčový GRAF, TABULKA, 

• DIAGRAM (souvislosti, množiny)

• OBRÁZEK toho, co jsme našli, SKICA…

• SBÍRKA přírodnin, výstava, ochutnávka…

• MAPA s údaji, TRASA, zákres SITUACE, 

• POSTUP práce – odrážky, obrázky, fotky…  

• FOTODOKUMENTACE, AUDIO, VIDEO





Rašení pupenů
Jaký součet kladných teplot potřebuje ta která dřevina k tomu, aby jí vypučely listy?

• Které pupeny jsou nejchutnější?

• Který strom má dříve květy jak listy?

www.fenofaze.cz

• Která dřevina na jaře kvete jako první?

• Která dřevina má listy jako poslední?

• Jak dlouho roste list buku?



Meteorologie
Jak se mění meteorologické veličiny během dne, jak na sobě závisí?

• Kde v terénu jsou největší rozdíly teplot?

• Jaký směr větru převažuje?

www.chmu.cz

• Kdy je během dne nejnižší teplota?

• Kdy vzniká rosa? 

• Jaká vlhkost je za deště?



Led
Co je to led? Jakou má hustotu? Proč plave na vodě? Jakou má teplotu? Vlastnosti?

• Kdy zamrzne slaná voda, kdy alkohol?

• Co urychluje tání ledu?

www.udif.cz

• Kolik vody je ve sněhu?

• Jak velká je sněhová vločka?

• Je každá vločka opravdu jiná?



Fragmentace krajiny
Jak vypadá struktura krajiny, jako plochu zabírají pole, lesy, louky a pastviny, voda…

Které liniové stavby či další změny v krajině jsou pro populace volně žijících druhů problémem? 

Pracujte s krajinou kolem sebe, s mapovými podklady.

• Jaká je změna „land use“ ve vašem 
katastru mezi lety 1950 – 2020?

• Jaké jsou další změny v krajině kolem vás?

• Jak se změnily obvody lesů, dřeviny v 
krajině?

• Jak se změnila cestní síť?

• Kteří obratlovci využívaji ekodukty?

issar.cenia.cz



Etologie
Sledujte své domácí nebo hospodářské zvíře, co dělá během dne, nenudí se? Má dost 
prostoru? Nevykazuje známky sebepoškozování, nechybí mu něco?



Pobytová znamení
Které zvířata jsou v lese v zimě aktivní? Poznáte je podle stop a požerků?



Občanská věda

veverka.nature.cz
EWOB - European

Weather OBserver

strnadi.cz

ucimesevenku.cz/zapojte-se-do-obcanske-vedy-citizen-science/



Bariéry a jak na ně

• Hodina má 45 minut
• Jde o integrovanou výuku více předmětů
• Obsah učiva - nestíháme
• Hodnocení badatelsky orientované výuky
• Děti už nebaví nic
• Badatelské kompetence nejsou priorita
• Rodiče, kolegové vedení
• Výzkum má plytký výsledek
• Drahé pomůcky a vybavení









Astronomický výzkum Slunce





www.ucimesevenku.cz/skola-doma







www.skolniles.cz
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