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KroK 2

“Pro toho, kdo neví, kam pluje, je 
každý vítr špatný.”

Seneca

„ani jeden veliký objev se nerodil bez smělého odhadu.“
Isaac Newton

„je mnohem lepší udělat málo 
s jistotou a nechat zbytek 

těm, kteří přijdou po tobě, než 
vysvětlit všechny věci.“

Isaac Newton

PŘICHÁZÍM 
S DOMNĚNKOU
MŮJ NÁZOR

• formulace hypotézy.
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Badatelsky orientované vyučování umožňuje žákům 
postupovat ve zjednodušené podobě tak, jak postupují 
skuteční vědci. Vědci svými pokusy neodpovídají na 
otázky, ale hledají důkazy pro své domněnky, případně 
se snaží domněnky jiného vědce vyvrátit. K tomu je 
třeba nejprve tyto domněnky jasně zformulovat.

Pokusy či pozorování by měly potvrdit či vyvrátit 
hypotézu, nikoliv odpovědět na otázku. Plánování 
pokusu by tedy mělo začít např. slovy: „Napadne 
někoho, jak ověřit, že voda mrzne při 0 °C?”, 
a nikoliv větou: „Napadne někoho, jak ověřit, při 
kolika stupních mrzne voda?“

Stojí před námi tedy úkol vyslovit hypotézu, neboli 
domněnku, odhad výsledku, tip, názor… Říkejme tomu 
jakkoliv s ohledem na konkrétní otázku i na věk žáků.

 
Co by mělo proběhnout v hlavě žáka:

vymysleli a sesbírali 

jsme mnoho zajíma-

vých otázek

Pokusem budu po-tvrzovat či vyvracet toto tvrzení: …

o co nám jde

už víme, kterou 
z nich se budeme 
zabývat. vybrali 

jsme tu výzkumnou.

Jaký je můj názor na 
věc? Jaký pokus by mohl 

mou domněnku (hypoté-
zu)  potvrdit či vyvrátit? 
Jak podle mě pokus do-

padne? 
krok 2
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Jaké dovednosti tento krok u žáka rozvíjí?

Žák 

● odhaduje výsledek pokusu na základě toho, co už ví
● sestaví hypotézu, která se váže k výzkumné otázce
● při formulaci hypotézy dbá na obecná kritéria, 
   která by každá hypotéza měla splňovat

52 Sdružení tereza / Průvodce pro učitele / badatele.cz

fáze bádání odkaz na konkrétní aktivitu

můj názor
• Magická květena
• Probíhající hypotézy
• Hypotézy ve fi lmu
• Rodinná fotografi e
• Tady něco nehraje
• Komu se nelení, 
 tomu se zelení

• Vynechané hypotézy
• Vyvraťte hypotézu 
 z kořenů

V kapitole najdete 

KroK 2

formulace
hypotézy
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Proč má žák odhado-vat výsledek pokusu ještě před jeho na-plánováním? Není jedno, co si o tom myslí, když o téma-tu ještě nic neví?

Čeho chci u každé-
ho žáka ve své třídě 
v rámci tohoto kro-

ku dosáhnout? Jaký je 
můj cíl?

• Předpokládání („hypotézování“) je efektivní 
formou učení, kdy žák konstruuje sám své 
poznání. Na základě svých dosavadních zna-
lostí odhaduje „neznámé“. Přesahuje tak své 
současné limity, objevuje souvislosti, sahá dál 
a prohlubuje nabyté poznatky. To vše samo-
zřejmě v bezpečném prostředí (učí se i neú-
spěchem, nevadí, když se splete, má několik 
pokusů…).

• Pokud dáme žákům najevo, že mají možnost 
zformulovat svůj vlastní pohled na věc, budou 
se cítit do bádání osobně vtaženi a vzroste 
jejich vnitřní motivace.

• Dobře, ale k čemu to žákovi bude dobré, co 
užitečného se tím naučí?

• Procvičí si jasnou formulaci své domněnky. 
Neméně důležité je, že si buduje odvahu na-
cházet odpovědi, experimentovat se svými 
znalostmi, myslet tvořivě (originálně, out of 
the box), formulovat, co si myslí, a jít se svými 
tvrzeními „na trh“.

• Žáci se mě patrně budou ptát, proč mají hy-
potézu formulovat? Co jim mám říct? K čemu 
se vědci taková hypotéza hodí?

• S žáky můžeme mluvit o tom, že vědci použí-
vají hypotézy, aby jasně formulovali cíl svého 
pokusu. Bez cíle nevím, kam jdu, a můžu se 
snadno ztratit. Hypotéza pomáhá při pláno-
vání pokusu. Nejprve si přece musím říct, CO 
chci ověřit, a teprve když to vím, můžu pláno-
vat JAK.

• Navíc... když na chvíli zapomeneme na to 
složité „vědecké“ slovo, zjistíme, že hypotézy 
nepoužívají jen vědci, ale každý z nás každý 
den. Představ si, že ztratíš klíče. Přemýšlíš, 
kde jsi je viděl naposledy. Nejprve si přece 
řekneš, že by mohly být třeba v kapse kalhot, 
které jsi měl včera na sobě, a teprve potom se 
tam jdeš podívat. Obráceně to ani nejde...

Hypotéza je naše představa, která nám 
pomáhá pochopit realitu. Je tedy jakýmsi 
zjednodušením, které navíc umožňuje ově-
ření pravdivosti například pokusem. Prav-
divost světa kolem sebe totiž nelze ověřit. 
Vyvrácení naší hypotézy nám říká, že v re-
alitě asi sledovaný jev funguje jinak, i když 
nevíme jak. Potvrzení naopak dává naději, 
že se hypotéza velmi dobře blíží realitě. 
Nelze však říct, že to realita je.

„Žádné množství pokusů nikdy nemůže dokázat, že jsem měl pravdu. jediný 

pokus však kdykoliv může dokázat, že jsem se mýlil.“

     Albert Einstein

badatele.cz / Průvodce pro učitele / © Sdružení tereza

formulace 
hypotézy

Žák sestaví dle svých dosavadních zkušenos-tí na vybranou výzkum-nou otázku odpověď – vytvoří hypotézu.

krok 2
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jak na to
aneb podle jakého klíče přistupovat k tréninku formulace 

hypotézy:

•  Takže jestli to chápu správně, abychom mohli po žácích chtít, 

aby sestavili hypotézu, je potřeba nastartovat jejich fantazii. 

Mám pravdu?

• Přesně to je ono. Chtělo by to asi nějaký tip, jak na to, že? 

Můžeme vyzkoušet třeba následující aktivitu. Ve školách se 

velmi osvědčila.

Pomůcky > motivační 
ukázka (tištěná, 
audionahrávka, 
videonahrávka)

Čas > 15 min 
+ libovolná délka 
motivační ukázky

Cíl > žák formuluje hypotézu 
na základě vlastní fantazie

magická květena (motivační aktivita na úvod)

Popis 
Sestavení správné hypotézy má určitá pravidla. Než však žáky budete pravidla učit, je 
potřeba v nich podnítit zájem s hypotézami přicházet, naučit je předpokládat. Zde je tře-
ba nechat prostor pro fantazii žáků. Žáci by měli hypotézy vyslovovat přirozeně, při-
cházet s nápady a nebát se, že jejich oznamovací věta neodpovídá všem formálním 
pravidlům.

Zadání pro žáky
Nejprve si poslechněte (podívejte se) na krátkou ukázku (z filmu či knihy, která se za-

bývá účinkem nějaké kouzelné květiny – například frňákovník ze Tří veteránů, mandrago-
ra z Harryho Pottera a tajemné komnaty, květina dobra z Létajícího Čestmíra, či pro starší 
příroda z Avataru...).

Vaším úkolem je vymyslet si a nakreslit vlastní zázračnou rostlinu, kterou jste právě teď 
objevili v Bradavickém skleníku (či jinde, podle motivační ukázky). Nevíte přesně, jaké má 
účinky, a velmi vás láká vyzkoušet je. Napište proto k rostlině, jaké účinky očekáváte, že 
bude mít, a kdy, kde, jak a za jakých podmínek si je ověříte.

Poznámka pro učitele
Aktivita dovoluje žákům popustit uzdu své fantazii a zároveň je směruje k badatelské-

mu postupu. Tím, že žáci odhadují, jaký účinek bude kouzelná rostlina mít, vlastně sta-
novují hypotézu. Pokud navíc podrobně navrhnou podmínky, za jakých si účinek rostliny 
ověří, trénují tím i další badatelský krok – plánování a příprava pokusu. 
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co je to hypotéza
• Dobře, předchozí aktivitu jsme zvládli. Jak mám po-

kračovat dál? Jak žákům vysvětlit, co je to vlastně ta 
hypotéza? Tak (pro žáky) složité označení pro prostý 
odhad výsledku pokusu? V tom bude nějaký háček…

• Před žáky přece slovo hypotéza vůbec nemusím vy-
slovit… Důležité je nechat jim v této fázi dostatečný 
prostor. Vezmu prostě v potaz věk žáků a typ pokusu. 
Někdy může žák tipovat, jinde odhadovat výsledek, 
jindy vyslovovat svůj názor.

ZŠ a MŠ Janovicekrok 2
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Petr > „Ahoj Pavle, tak ta zítřejší písemka  
ze zeměpisu se prý odkládá. To se mi ulevilo!“ 

 
 
Pavel > „Jak to víš? A vůbec, víš to jistě?“ 

 
 
Petr > No, určitě, mluvil jsem dneska s Adélou  
z béčka a prý měli dneska na zeměpis suplování.“ 

Pavel > „A ty doufáš, že bude zeměpisář chybět i zítra?“ 

Petr > „No, jasně, s tím přesně počítám. Učí je 
na zeměpis taky Krajánek a dnes chyběl, takže je 
nemocný..“ 

 
 
Pavel > „Ale mohl jít přece třeba jen k zubaři 
nebo s dítětem k doktorovi... Na to bych vůbec 
nespoléhal, že ani zítra nepřijde.“ 

 
 
Petr > „Není ženatý a děti nemá, máma zná jeho 
sousedku, a ta ví o všem, co se v domě šustne. 
Ale ten zubař, to by mohlo být... Stejně, když nás 
měl na zeměpis v pondělí, nepřipadal ti už trošku 
zelenější než obvykle? Určitě má střevní chřipku, 
a z té se za den nevyléčí. Já se na to spolehnu.“ 

 
 
Pavel > To já tedy ne, napadá mě tisíc dalších 
možností, jak by to mohlo být, a všechno jsou to 
jen domněnky, nevíme to jistě... Radši si ten zemák 
zopáknu... Snad, kdyby se to dalo nějak ověřit. 
Napadá tě něco? 

 
 
Petr > No, můžeme se zeptat v béčku, jestli jim 
někdo neřekl, proč chyběl. Nebo můžeme zaklepat 
na paní zástupkyni, ta by měla vědět, jestli zítra 
přijde. 

 
 
Pavel > No, tak jdeme nejdřív do toho béčka...

Nejlépe je žáky seznámit s hypotézou na nějakém konkrétním příkladu z jejich běžného 
života. Takovou situaci představuje následující rozhovor žáků...

• Ptám se žáků, kde se podle nich v roz-
hovoru nacházejí domněnky (hypo-
tézy). Vyzývám je, aby sami zkusili 
vyslovit další z tisíce Pavlových nápa-
dů o tom, proč mohl učitel zeměpisu 
v béčku chybět.

• Potom lze třeba položit několik otá-
zek tak, aby si nikdo ve třídě nemohl 
být odpovědí jistý. Např.: Jaká je 
v tuhle chvíli venku teplota vzduchu? 
Kolik tužek se nachází v šuplíku uči-
telského stolu? Jaký obrázek je na 
třetí stránce v učebnici...?

• Definice hypotézy by potom mohla 
znít takto: „Přečtěte si své odpově-
di ještě jednou a teď se zamyslete, 
zda jste si svou odpovědí úplně jisti. 
Dali byste za její správnost ‚ruku do 
ohně‘? Můžete přísahat, že je to prav-
da pravdoucí, jinak ať se do země 
propadnu? Pokud ne, vaše odpověď 
je takzvaná hypotéza.
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„hypotézování“ je hra s pravidly

Anežka >„Já si myslím, že čím teplejší je voda, tím 
rychleji se v ní rozpustí lžíce cukru.“ 

 
 
Janek > „Já si myslím, že někdy se cukr rychleji 
rozpouští v teplé a jindy ve studené vodě.“ 

 
 
Olina > „Já si myslím, že kdybychom se sklenicí vody 
utíkali rychlostí 500 km/h a přitom bychom v ní 
zamíchali lžíci cukru, vůbec by se nerozpustil.“ 

 
 
Zdeněk > „Já si myslím, že cukr v hrníčku vpravo se 
rozpustí dřív než cukr v hrníčku vlevo.“

Nyní proberte s žáky následující zadání... „Představte si, že se můžete připojit k jed-
nomu z vědeckých kolegů a jeho názoru na obrázku. Ke komu to má podle vás 
smysl?“

Určitě k Anežce. Další tři tvrzení porušují pravidla správné hypotézy.

● Jankovo tvrzení je nejednoznačné. Správná hypotéza nemůže platit jen napůl, 
někdy ano, jindy ne.

● Oliny tvrzení nejde ověřit. Určitě ne do té doby, dokud se někomu nepodaří nau-
čit se běhat rychlostí 500 km/h a ještě při tom míchat cukr ve vodě.

● Zdeňkovo tvrzení nelze zobecnit. Když hrníčky vyměním, už to najednou neplatí.

Když už žáci vědí, co hypotéza je, upo-
zorníme je, že ne každá oznamovací věta 
je pro vědce vhodnou hypotézou. Ukázat 
to lze zase na konkrétním příkladu...

krok 2
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Průměrná denní teplota vzduchu se v České republice snižuje 
se stoupající nadmořskou výškou.

Specifická

Zacílíme na konkrétní jev (průměrná 
denní teplota měřená na různých 
místech v České republice.

jednoznačná
Pozorujeme vybraný jev (teplota) a tvrdíme, 
že se za určitých podmínek bude určitým 
způsobem měnit (snižovat se stoupající 
nadmořskou výškou)

měřitelná

Lze vyčíslit, spočítat, zda  
a o kolik stupňů se teplota 
snižuje.

 
ověřitelná

Hypotézu můžeme reálně otestovat,  
např. provést pokus, pozorování, 
nasimulovat danou situaci – testování 
je v našich (nebo obecně lidských) 
možnostech.

 
zobecnitelná
Když hypotézu ověříme 
(potvrdíme či nepotvrdíme) 
na konkrétních měřeních, 
můžeme naše zjištění zobecnit 
a předpokládat, že podobně 
se bude teplota měnit i na 
jiných místech.

Na základě všech dosud uvedených příkladů bychom už měli být schopni se 
žáky odvodit souhrnná pravidla pro správnou hypotézu.

SPráVNá „HyPOTéZA“ MuSí býT 

● jednoznačná  
– tzn. buď platí, anebo neplatí; nemůže platit „napůl“ (to nedodržel Janek);

● ověřitelná  
– je možné ji ověřit či najít způsob ověření (to nedodržela Olina);

● zobecnitelná  
– musí být zobecnitelná na větší počet jevů, objektů  
(to nedodržel Zdeněk);

● měřitelná  
– musí ji být možno změřit nebo jinak kvantitativně popsat  
(tohle všichni dodrželi, měříme rychlost rozpouštění);

● specifická  
– musí být vyslovena dostatečně podrobně, aby nevyvolávala žádné 
pochyby o svém obsahu (to také dodrželi všichni, mluvíme o rychlosti 
rozpouštění; hypotéza „čím teplejší věc, tím rychleji se v ní rozpustí lžíce 
cukru“ už dostatečně specifická není).

Uveďme si ještě jeden příklad hypotézy. Výzkumná otázka zněla:  
Jaký je v České republice vztah mezi nadmořskou výškou a teplotou  
vzduchu?
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Během nácviku na konkrétních aktivitách, které tato příručka předkládá, rychle 
zjistíte, že s hypotézami mohou pracovat i nejmladší žáci. Jde jen o to zvolit 
úroveň přiměřenou jejich věku. Mladší žáci si stanoví jednoduchá tvrzení a star-
ší žáky je možné vést k náročnějším tématům.

krok 2
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Čeho se vyvarovat
 Při vytváření hypotéz se vyvarujte toho, abyste preferovali hypotézy, 
které popisují zřejmou skutečnost. 
Při tréninku práce s hypotézou je důležité uvědomit si, že vědci v podstatě 
formulují hypotézy tak, aby byly vyvratitelné. Podle Karla Raimunda Poppera1 
pouze ta teorie, kterou je možné podrobit falzifikaci, tedy vystavit ji možnos-
ti vyvrácení, je vědecká a má pro vědu hodnotu.

 Nepreferujte hypotézy, které budou potvrzeny před těmi, které budou 
vyvráceny. 
Při ověřování metodických materiálů jsme si v praxi mnohokrát potvrdili, že 
učitelé mají silnou tendenci chválit žáky za vyslovení hypotézy, o které vědí, 
že bude pokusem potvrzena. A naopak nabádat ty žáky, jejichž hypotéza 
pravděpodobně potvrzena nebude, aby si to „ještě rozmysleli“. Příkladem 
může být následující typická situace z ověřování lekce „Zmražené pokusy“. 
Výzkumnou otázkou této lekce je: „Co se děje s vodou, když zmrzne?“ Paní 
učitelka velmi citlivě žáky dovedla k nápadu, že se nějak mění její objem. 
Ve třídě se našli zastánci všech hypotéz: 1. Voda zvětší svůj objem, 2. Voda 
zmenší svůj objem, 3. Voda svůj objem nezmění. Všechny tři hypotézy jsou 
rovnocenné, všechny se vztahují k výzkumné otázce a dokonce i pokus, kte-
rý je bude ověřovat je podobný. Neexistuje tedy jediný důvod, proč vybrat 
hypotézu č. 1, o které víme, že bude pokusem potvrzena! Naopak, motivu-
jeme-li žáky k vybrání hypotézy č. 2 nebo 3, můžeme tím posílit jejich „AHA-
-efekt“ – dozví se, že něco, co si mysleli, není pravda, a překvapí je to.

 Nehodnotíme dopředu, zda hypotéza platí či neplatí. Důležitým pra-
vidlem při nácviku tvorby hypotéz je nezaměřovat se na jejich platnost či 
neplatnost. Trénujete, zda žáci tematicky cílí na obsah otázky a zda je jejich 
hypotéza formálně správná. To, zda platí či neplatí, není předmětem nácviku, 
ale vlastního bádání, které žáci pak mohou provést.

1  Sir Karl Raimund Popper (1902–1994), původem z Rakouska, byl významným představitelem moderního liberalismu, teorie vědy a filosofie. Svůj 
filozofický systém sám označuje jako kritický racionalismus.

 Hypotéza nemůže „platit napůl“. 
Je důležité soustředit se i na základní formální charakteristiky hypotézy. Stá-
vá se, že žáci sami sice hypotézu formulují, ale není-li úplně specifická, pak 
dojdou k závěru, že hypotéza „platí napůl”. Předejdeme tomu tím, že ohlídá-
me, aby žáci formulovali hypotézy co nejjednodušší a nejkonkrétnější. Mů-
žeme také zvolit variantu práce s chybou. Dojdou-li žáci k závěru, že jejich 
hypotéza „platí napůl“, využijeme toho jako indikátoru a motivujeme žáky 
k tomu, aby svou hypotézu upravili a příště sestavili lépe.

kr
ok

 2
kr

ok
 2



61 badatele.cz / Průvodce pro učitele / © Sdružení tereza

01-metodika.  blok  strana 61      press 2013 12 20

Tematická a formální rovina hypotézy

Ještě než přejdeme k přehledu jednotlivých nácvikových aktivit, dovolte 
nám vysvětlit, podle jakého klíče jsou seřazeny.

Při vytváření hypotézy by se žáci měli naučit dbát na tematickou i formální 
správnost hypotézy.

● TEMATICKá rovina znamená, že žák sestaví takovou hypotézu, která se skuteč-
ně týká obsahu otázky.

Zdá se to banální, ale určitě se vám už někdy stalo, že jste se žáka zeptali, jaký 
vztah je například mezi teplotou vody a rychlostí rozpouštění cukru ve vodě a on 
vám začal jmenovat, jak se teplota vody měří a vůbec všechno, co o teplotě 
vody ví...

● FOrMáLNí rovina se týká kritérií, která musí hypotéza splňovat, abychom ji 
mohli vůbec začít ověřovat ( jednoznačná, ověřitelná, specifická, měřitelná, zo-
becnitelná). Doporučujeme zvyšovat formální nároky na hypotézu postupně 
s ohledem na věk žáků.

Formulovat jasnou a srozumitelnou větu je pro žáky jedna z nejobtížnějších čin-
ností, se kterou se během školní docházky setkají, a proto platí pravidlo:
Lépe formulovat nedokonalou hypotézu, než hypotézu žádnou, ze strachu 
před neúspěchem.

ZAMĚŘENí AKTIVITy TyP AKTIVITy ODKAZ NA KONKréTNí 
AKTIVITu

TéMA PASIVNÍ PŘIŘAZENÍ 
HYPOTÉZY K SITUACI

 Pobíhající hypotézy
 Hypotézy ve fi lmu
 Rodinná fotografi e

FOrMA

PASIVNÍ ROZPOZNÁNÍ 
„SPRÁVNÉ“ A „NESPRÁVNÉ“ 
HYPOTÉZY

 Tady něco nehraje

AKTIVNÍ TVORBA 
„SPRÁVNÉ“ HYPOTÉZY  Komu se nelení, tomu se zelení

KOMbINACE TéMATu 
A FOrMy POZOROVÁNÍ ŽIVÉ SITUACE  Vynechané hypotézy 

NADSTAVbA PRÁCE S VYVRÁCENÝMI 
HYPOTÉZAMI  Vyvraťte hypotézu z kořenů

Přehled aktivit 

krok 2
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Popis
Žáky rozdělte do 3 skupin. Každé skupině předložte sadu hypotéz (každá sku-

pina je má na kartičkách odlišné barvy) a sami si ponechte celou tabulku jako klíč. 
V každé sadě hypotéz je jedna, jež je kompatibilní s otázkou, kterou budete zadá-
vat. Učitel vysloví otázku a úkolem skupin je co nejrychleji vybrat hypotézu, která 
k otázce patří, a vyslat jednoho žáka ze skupiny, aby s lístkem s touto hypotézou vy-
běhl na trať. Poté, co doběhne k cílové čáře, vrátí se zpět ke své skupině. V závodě-
ní by se měli vystřídat všichni členové skupiny. Lze také měnit způsob pohybu – běh 
po čtyřech, pozadu, po jedné noze...

Po každém jednotlivém závodu skupiny přečtou hypotézu, kterou vybrali a s níž 
běželi. Následuje bodování výsledku. Nejrychlejší skupina získá 3 body, druhá nej-
rychlejší 2 body, třetí 1 bod. To ovšem pouze v případě, že všechny skupiny běžely 
se správnou, tj. k otázce patřící, hypotézou. Skupina, která by běžela s nekompatibil-
ní hypotézou, nezískává bod žádný a skupiny, které doběhly za ní, si o jedno místo 
polepší. Důležité je, že se hypotézy POUZE přiřazují tematicky k otázkám – nehod-
notí se tedy zatím, zda jsou platné či nikoliv.

Kouzlo hry je v tom, že nutně nevyhrává fyzicky nejzdatnější družstvo. Je důle-
žité nejprve uvážit, s jakou hypotézou se poběží. Stejné otázky lze číst v rámci jed-
né hry i opakovaně.

Je vhodné, dovolují-li to podmínky, s hypotézami dále pracovat. Např. z nich vy-
brat některou, kterou se žáci pokusí potvrdit či vyvrátit. Nejedna z nich je ústřed-
ním tématem celé zpracované lekce v bádálkovi, a proto můžete tuto aktivitu využít 
i jako motivaci k budoucímu bádání.

Pobíhající hypotézy

Příklady aktivit

Pomůcky > příloha na CD: 
„Pobíhající hypotézy“, 
prostor, kde je vyznačena 
startovní a cílová čára.

Čas > 30 min. Cíl > žák přiřadí hypotézy 
k otázkám dle tématu

  CD / příloha Pobíhající
hypotézy
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2. Promítnutí videonahrávky
 „Mucholapka podivná 2“ 
[dostupné z: www.badatele.cz]

Popis
Žáci po zhlédnutí videoukázek vyberou z nabízených možností otázku, která předchá-

zela představené situaci, a hypotézu, kterou se snažili tvůrci videa potvrdit.

1. Promítnutí videonahrávek
„Citlivka stydlivá 1“, „Citlivka stydlivá 2“, „Mucholapka podivná 1“ 
[dostupné z: www.badatele.cz]

Pomůcky > videonahrávky, 
tištěné otázky a hypotézy pro 
žáky, příloha Hypotézy ve filmu

Čas > 10 min. Cíl > žák přiřadí 
otázky a hypotézy ke 
shlédnutému pokusu

hypotézy ve filmu

hyPoTézy

hyPoTézy

oTázKy

oTázKy

1. Jak rostliny reagují na 
střídání dne a noci?

2. Jak rostliny reagují na 
změny teplot?

3. Jak rostliny reagují na ne-
dostatek vody?

4. Jak rostliny reagují na 
dotek?(správná otázka)

1. Jak rostliny rostou?

2. Co je pro rostliny zdro-
jem výživných látek? (správ-
ná otázka)

3. Jak rostliny reagují na ne-
dostatek vody?

4. Kolik má moucha nohou?

A. Některé rostliny reagují na dotek sklopením svých 
lístků. (správná hypotéza)

b. Některé rostliny reagují na příchod noci sklopením 
svých lístků. (tato hypotéza je také platná, pokus ji ale 
nijak nepotvrzuje)

C. Některé rostliny reagují na snížení teploty sklope-
ním svých lístků. (tato hypotéza je také platná, pokus ji 
ale nijak nepotvrzuje)

D. Některé rostliny reagují na nedostatek vody sklope-
ním svých lístků. (tato hypotéza je také platná, pokus ji 
ale nijak nepotvrzuje)

A. Moucha má stejné množství nohou, kolik má rostli-
na, na kterou si sedne, stonků.

b. Trpí-li jakákoliv rostlina nedostatkem vody, začne 
žrát mouchy.

C. Existuje alespoň jeden druh rostlin, který je schopen 
vyživovat se i živočišnou potravou. (správná hypotéza)

D. Rostlina s názvem mucholapka podivná vyroste 
o 5 cm poté, co se jí podaří ulovit mouchu.

  CD / příloha  
Hypotézy ve filmu

krok 2
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Popis
Žáci vidí na obrázku 4 rostliny stejného druhu, avšak každá z nich vypadá trochu ji-

nak. Podle popisu, co se s rostlinami stalo, mají vybrat hypotézy, které by se rodinnou 
fotografií daly potvrdit.

Řešení
K rodinné fotografii a vzniklé situaci se ve všech věkových úrovních zadání vztahu-

jí hypotézy A, B, E.

Pomůcky > příloha na CD: 
„rodinná fotografie“

Čas > 5 min. Cíl > žák přiřadí hypotézy 
k pokusu (obrázku)

rodinná fotografie

  CD / příloha Rodinná
fotografie

Pomůcky > příloha na CD: 
„Tady něco nehraje“

Čas > 20 min. Cíl > žák rozpozná „správné“ 
a „nesprávné“ hypotézy

Tady něco nehraje…

  CD / příloha Tady
něco nehraje

Popis
Přečtěte žákům následující hypotézy. Všechny se vztahují k rodinné fotografii kolo-

pějek, ale nejsou skutečnými hypotézami. Ptejte se žáků, proč je nemůžeme považovat 
za skutečné hypotézy, co jim chybí.

A. Proč rostlina zezelená, když ji vyneseme ze sklepa na světlo?
b. Rostlina úplně napravo je nejsvětlejší.
C. Rostlina pěstovaná ve tmě někdy prodlouží své listy a někdy ztratí svoji přirozeně ze-

lenou barvu
D. Pokud dáme všechny kolopějky světa na jednu hromadu, bude mezi nimi nanejvýš 

jedna úplně bílá.
E. Rostlina zavřená ve sklepě celou dobu myslí na světlo
F. To, co zavřeme do sklepa, má na jaře dlouhé stonky a malé listy.

Sdružení TEREZA
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Komu se nelení, tomu se zelení
Pomůcky > příloha na CD: 
„Komu se nelení, tomu se 
zelení“

Čas > 10 min. Cíl > žák vytvoří správné 
hypotézy ze zadaných slov

Popis
Žáci shlédnou video, a následně sestavují z daných slov hypotézu (větu), kterou ově-

řili autoři videa. V hypotéze by měli využít všechna slova, která mohou jakkoliv časovat či 
skloňovat. Věta samozřejmě může obsahovat i jiná libovolná slova, která se žákům hodí.

Slova na sestavení hypotézy:

ZELENá

SVĚTLO

rOSTLINA

  CD / příloha Komu se
nelení, tomu se zelení

Řešení:

Proč rostlina zezelená, když ji vyneseme ze sklepa na světlo? 
(Jedná se o otázku, nikoliv hypotézu. Hypotéza má vždy podobu oznamovací věty.)

rostlina úplně napravo je nejsvětlejší. (Podíváme-li se na fotografi i, je to pravda. Ale 
bude to pravda vždy? Když květiny přeskládáme, bude stále ta napravo nejsvětlejší? A když 
srovnáme jakékoliv jiné květiny do řady, vždy ta nejvíce napravo vybledne? Toto tvrzení 
se nedá zobecnit, neplatí vždy, obecně. Není to tedy skutečná hypotéza.)

rostlina pěstovaná ve tmě někdy prodlouží své listy a někdy ztratí svoji přirozeně 
zelenou barvu. (Hypotéza musí být jednoznačná, buď platí, nebo neplatí. Nemůže pla-
tit jen „napůl“ nebo platit jen „někdy“.)

Pokud dáme všechny kolopějky světa na jednu hromadu, bude mezi nimi nanejvýš 
jedna úplně bílá. (Hypotéza musí být ověřitelná nějakým pokusem nebo pozorováním. 
Dát všechny kolopějky světa na jednu hromadu a ještě je přebrat? Ty bychom asi těžko 
zvládli i s nejmodernější technikou!)

rostlina zavřená ve sklepě celou dobu myslí na světlo. 
(Nehledě na to, že tato hypotéza asi není ani ověřitelná, není ani tzv. měřitelná – tedy 
nelze ji nijak kvantitativně popsat hmotnostně, rozměrově, intenzitou barvy atd.)

To, co zavřeme do sklepa, má na jaře dlouhé stonky a malé listy. 
(I já? Nebo můj pes? Nebo auto na vysílačku? Hypotéza musí být dostatečně specifi c-
ká, aby bylo jasné, o čem se hovoří.)

Sdružení TEREZA
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Pomůcky > příloha na CD: 
„Vynechané hypotézy“, 
zadání pro žáky ke každé 
vynechané hypotéze

Čas > 30 min. Cíl > žák vytvoří správné 
hypotézy na základě 
pozorování situace

vynechané hypotézy

  CD / příloha Vynechané
hypotézy

Popis
Žáci postupně prostudují jednotlivé materiály v příloze – popisy pokusů, a následně sa-

mostatně sestavují vynechané hypotézy (věty), které pokusy buď potvrzují, nebo vyvracejí.
Aktivita může být pro žáky ze začátku náročná. Proto může učitel využít ještě jednou 

videonahrávku „Komu se nelení, tomu se zelení“ z předchozí aktivity a nahlas žákům 
modelově sdělovat, co probíhá v jeho hlavě, jak se snaží koncipovat a vyslovit hypotézu 
k předloženému pokusu...

„Na videu vidím rostlinku, která je úplně bílá, nemá v sobě žádné zelené barvivo. Vím 
o ní, že dosud rostla ve sklepě bez přístupu ke světlu. Pravděpodobně tedy někdo zkoumal 
souvislost mezi zbarvením rostliny a jejím přístupem ke světlu. Když rostlinku autoři po-
kusu vynesli na světlo, rostlinka začala vydatně růst a její nové listy měly už zelenou bar-
vu. Pokus tedy potvrzuje hypotézu: Zelené zbarvení rostliny je podmíněné přítomností 
světla. Zároveň vlastně pokus vyvrací například hypotézu: Přítomnost či nepřítomnost 
světla nemá vliv na zbarvení rostlin.“

Poznámka
Uvádíme zde sice autorská řešení, ale určitě nejsou jedinými možnými. Je třeba pře-

zkoumat každý jednotlivý návrh žáků, neboť neexistuje jen jedno správné řešení.

Řešení:

1. Pokus potvrzuje např. hypotézu: Vzduch se rozpíná se zvyšující se teplotou. 
Pokus vyvrací např. hypotézu: Změny teploty nemají na objem vzduchu žádný vliv.

2.  Pokus potvrzuje např. hypotézu: Mobilní telefon zabalený do alobalu nemůže přijí-
mat rádiové vlny.

 Pokus vyvrací např. hypotézu: Rádiové vlnění prostupuje všemi známými materiály.

3.  Pokus potvrzuje např. hypotézu: Kořeny rostliny směřují do středu Země a stonek od 
středu Země, ať už je rostlina v jakékoliv poloze.

 Pokus vyvrací např. hypotézu: Kořeny ani vrchol rostliny nemají žádné nástroje, aby 
odlišily, jakým směrem působí zemská gravitace.

4.  Pokus potvrzuje např. hypotézu: Slaná voda má vyšší hustotu, než voda sladká.
 Pokus vyvrací např. hypotézu: Hustota vody nezávisí na množství rozpuštěných látek. 

Sladká i slaná voda mají stejnou hustotu.

5. Pokus potvrzuje např. hypotézu: Stonky rostlin při růstu aktivně vyhledávají světlo. 
Pokus vyvrací např. hypotézu: Stonky květin rostou proti směru působení gravitace, 
bez ohledu na směr působení světla.
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vyvraťte hypotézu z kořenů
Pomůcky > příloha na 
CD: „Hypotézy vyvrácené 
z kořenů“, obrázky a texty 
pro žáky

Čas > 20 min.
Cíl > žák pracuje s již 
vyvrácenými hypotézami.

CD / příloha Hypotézy 
vyvrácené z kořenů

Popis
Tato aktivita pomůže žákům pochopit, že hypotézy jsou v procesu poznávání průběž-

ně vyvraceny a že to je naprosto v pořádku. Diskutujte nejprve s žáky o tom, že hypoté-
zu si nestanovujeme proto, abychom předpověděli správné výsledky pokusu, ale proto, 
aby nám usnadnila jeho vyhodnocení. Znakem dobře formulované hypotézy je právě to, 
že ji lze vyvrátit. Vědci a badatelé pracovali s hypotézami už od pradávna. Jak šel vývoj 
lidského poznání kupředu, postupně se přišlo na to, že některé hypotézy neodpovída-
jí skutečnosti. To znamená, že tyto hypotézy se ukázaly jako neplatné a byly pozorová-
ním či pokusem vyvráceny.

V příloze naleznete 8 textů s obrázkem. Každý reprezentuje buď stav dnešního 
pozná-ní (po vyvrácení hypotézy), nebo pohled, jak se na daný jev nahlíželo v minulosti 
(před vyvrácením hypotézy).

Pro 4. – 5. ročník:
Pro tuto věkovou skupinu navrhujeme pracovat jen s vybranými hypotézami 1, 2, 5 a 7. 

Rozdělte žáky do skupinek a rozdejte jim odpovídající obrázky s textem. Žáci mají podle 
textu vyslovit hypotézu, která asi dříve platila.

Pro 6. – 9. ročník:
Nejprve se ptejte žáků, zda sami vymyslí hypotézu, která dříve platila, ale už byla vy-

vrácena. Poté pokračujte s hypotézami, které jsme připravili. Podle věku žáků a jejich 
zkušenosti vyberte vhodné hypotézy z nabízených 8 možných. Rozdejte příslušné texty 
s obrázky do skupin. Nechejte žáky přečíst texty a najít v nich nebo samostatně formu-
lovat VYVRÁCENOU hypotézu (tedy tvrzení o tom, jak byl daný jev vnímán v minulosti).

Zásobník vyvrácených hypotéz, které odpovídají textům v příloze na CD
● Země je placatá.
● Slunce obíhá kolem Země.
● Země je středem vesmíru.
● Slunce je středem vesmíru.
● Špenát obsahuje v listech velmi vysoké množství železa.
● Mouchy se rodí ze zkaženého masa.
● Atom je nedělitelná částice.
● Bez kyslíku není možný život.

krok 2
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