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Přehled aktivit:

KroK 3
JAK ZJISTÍM, 
ZDA MÁM PRAVDU
MŮJ POKUS

• plánování 
a příprava pokuSu

• provedení pokuSu
• zaznamenávání pokuSu
• vyhodnocení dat

„nesmyslná bádání jsou příbuzná 
s netušenými objevy.“

Paul Valéry

„Ponechte si právo myslet, 
dokonce myslet chybně je lepší, 

než nemyslet vůbec.“
 Hypatia z Alexandrie

„je nutno hledat metody 
k řešení problému, a ne 

problémy, které je možno 
řešit metodami, které jsme 

si vymysleli.“
Hans Selve

kr
ok

 3



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

01-metodika.  blok  strana 69      press 2013 12 20

Položili jsme si výzkumnou otázku, zpracovali ji do 
hypotézy a nyní nastává čas naši hypotézu ověřit. 
To můžeme provést buď studiem informací k tématu, 
konzultacemi s odborníky, nebo realizovat naše vlastní 
pozorování či pokus, které hypotézu potvrdí či vyvrátí. 
Pojďme si to zkusit naplánovat. Již při plánování 
myslíme na všechny fáze provedení pokusu, na přípravu 
pomůcek, pozorování, měření, porovnávání, provedení 
pokusu a záznam výsledků. Výsledky pokusu se snažíme 
zaznamenat a graficky vyjádřit pomocí tabulek, grafů 
či schémat. Pořizujeme také fotodokumentaci, která 
se nám může hodit při prezentaci výsledků, například 
ve formě plakátu či prezentace na počítači.

Co by mělo proběhnout v hlavě žáka:

Pokus si musím 

promyslet 

a naplánovat.

Jde mi o potvrzení či vyvrácení hypotézy, to musím mít pořád na mysli.

Jaké pomůcky by se 

mi hodily? dokážu 

hypotézu ve stávajících 

podmínkách ověřit?

Hlavně musím při pokusu vše zaznamenat, abych měl pak podklady, na jejichž základě budu hypotézu vyhodnocovat. z poctivých záznamů taky snadněji odhalím případnou chybu v postupu.

Jedno měření je žádné 

měření – abych něco 

zjistil, zvlášť o živých 

organismech, potřebuji 

více opakování, čím více, 

tím spolehlivěji svoji 

hypotézu ověřuji.

Mám všechna data? 
a neměřil to i někdo 

jiný? najdu to 
v literatuře? Mohl bych 

naše výsledky porovnat!

Jaké dovednosti tento krok u žáka rozvíjí?

Žák 

● samostatně vybírá a plánuje postup, jak ověří hypotézu

● spolupracuje ve skupině, dohodne se na rozdělení kompetencí

● rozvíjí analytické schopnosti při provedení pokusu

● systematicky zaznamenává data

● zpracovává a interpretuje data a znázorňuje je graficky.

o co nám jde

krok 3
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Ale já přeci se žáky pokusy dělám. V čem je tohle jiné? Co to žá-kům přinese, když je nechám pokus samo-statně naplánovat, místo toho, abych jim sdělil, jak mají postu-povat? Vždyť tím ztra-tím tolik času!

• Badatelský cyklus je založen na tom, že žáci 
vycházejí ze své vlastní hypotézy, jsou do 
bádání osobně zapojení, a proto i pokus plánu-
jí sami. Na výsledku pokusu jim osobně záleží, 
když si jej sami naplánovali. Vědecké zásady 
(např. větší počet opakování, kontrolní varianta 
apod.) následně dávají žákům smysl, protože 
oni sami zjišťují, že díky nim získali přesnější 
výsledky.

Čeho chci u každého žáka ve své třídě v rám-ci tohoto kroku dosáh-nout? Jaký je můj cíl?

• Ještě k těm vědeckým zásadám... Já přece také 
nejsem nějaký vědátor s mnohaletou praxí, ne-
byl by nějaký souhrn základních doporučení?

• Ale jistě. Jde v podstatě o to, že žáci o každé 
činnosti během pokusu přemýšlejí a domýš-
lejí její následky. Důležité je také mluvit s žáky 
v průběhu pokusu, aby si uvědomovali, proč a co 
dělají. Podrobný souhrn, jak provést pokus, na-
jdete v příloze na CD: „Vědecké zásady“.

  CD / příloha Vědecké zásady

fáze bádání odkaz na konkrétní aktivitu

můj PoKus • Magická květena
• Husté pokusy, aneb po-

kusy o hustotě
• Vyměním vodu za olej, 

značka sklenice vlastní 
• Kdo se připraví, tomu se 

jde lehce

• Zmatené vzorky vody 
• Najdi 5 rozdílů

• Jak to chodí s chodidly
• Čarování s grafy
• Co vyčtu z grafu

KroK 3

plánování  
příprava
pokusu

provedenípokusu

vyhodnocení 
dat

V kapitole najdete 

Žáci samostatně naplá-nují a provedou pokus, který vede k potvrzení či vyvrácení jejich hypo-tézy. Veškeré výsled-ky pečlivě zaznamenají. Následně je interpretu-jí a shrnou do smyslupl-
ných závěrů.

kr
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jak na to
aneb podle jakého klíče přistupovat k plánování, provádění a vyhodnocení pokusu:
Tréninkové aktivity uvedené níže v tomto kroku mají za úkol na-
cvičit dodržování jednotlivých „vědeckých zásad“ (v příloze na CD: 
„Vědecké zásady“) během samotného pokusu. Modelový příklad 
naplánovaného pokusu najdete v příloze na CD: „SUPER ředkvičky“. 
V ucelené badatelské lekci je ale stěžejní, aby si pokus, pokud to 
jen půjde, naplánovali sami žáci. To může mnoho učitelů považo-
vat za velmi riskantní krok. Jste přece pečlivý učitel, který si vy-
učovací hodinu zodpovědně připravil, a nyní hrozí, že váš pokus 
nebude vůbec proveden. Jaká je pravděpodobnost, že žáci sami 
naplánují stejný postup?  Mohou začít vymýšlet nesmyslné po-
stupy, které vedou úplně jinam, k nimž jsou potřeba speciální po-
můcky (které nemáte nebo je práce s nimi náročná na čas či na 
prostor). Nemusíte se tolik obávat, při ověřování lekcí na pilotních 
školách se ukázalo, že na správnou cestu žáky navedou například 
následující triky:

 Míří váš pokus skutečně k potvrzení či vyvrácení hypotézy 
nebo někam jinam? Rozlišit přímou souvislost mezi postupem pokusu a hypoté-
zou, to je jedna ze základních dovedností, které si BOV klade 
za cíl rozvíjet u žáků. Je-li tedy jimi navrhovaný postup skvělý, 
leč nevede k potvrzení či vyvrácení položené hypotézy, neměl 
by učitel na jejich návrh přistoupit s vysvětlením, že je to právě 
z tohoto důvodu.

 Je reálné zvládnout z hlediska dostupných pomůcek/času/
prostoru vámi navrhovaný postup v dnešní vyučovací hodi-
ně? 
Těmito otázkami udržujte žáky v limitech, které pro pokus 
máte. Učiňte je spoluzodpovědné za dodržení těchto limi-
tů. Určitě máte vždy připravený postup, který je zvládnutelný 
za vymezených podmínek, a je v silách žáků jej samostatně či 
s dopomocí naplánovat. Pak je legitimní vyžadovat, aby se žáci 
v badatelské hodině v těchto mezích pohybovali. Inspirační krabice Osvědčenou pomůckou může být např. tzv. inspirační krabice. 

Žáci sice plánují pokus samostatně, ale součástí zadání je, že 
mají využít předem připravené pomůcky, které se v krabici na-
lézají. 

 např. v lekci „Peří, chlupy, šupiny“ Časové rozvržení vyučovací hodiny  Máte-li vymyšlenou badatelskou lekci probíhající ve dvou čás-
tech s odstupem alespoň jednoho dne, můžete první část na-
plánovat tak, že končí právě fází plánování pokusu. Žáci tak 
mají v plánování volnější ruku, protože případné pomůcky si 
mohou sami sehnat dle svých možností ve svém volném čase. 

např. v lekci „Peří, chlupy, šupiny“ např. v lekci „S očima i bez nich“

Zaznamenávání pokusu Správný badatel má neustále na paměti, že objevuje něco veli-
kého, důležitého a vzácného. Proto si pečlivě plánuje i způsob, 
jakým bude svá pozorování a výsledky pokusů zaznamenávat. Co 
když se bude chtít k pokusu po nějaké době vrátit a už se v zá-
pisech nevyzná? Co když se mu něco stane a v jeho zápisech se 
nevyznají jeho kolegové a následovníci? Co když za několik let 
lidstvo objeví nové poznatky, které souvisí s pokusem, který dělá 
právě teď? Psaním pečlivých zápisů si nejen ušetříme práci, ale 
možná nepřijdeme o velké objevy, které jsou v nich schované, jen 
o nich zatím nevíme... 

zazna-menávánípokusu

krok 3
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Na kulturu zaznamenávání výsledků pokusu v Průvodci žádnou 
speciální tréninkovou aktivitu nenajdete, jde o to, že tento návyk je 
v žácích třeba pěstovat každý den a při každé příležitosti. Doporuču-
jeme důsledně neakceptovat záznamy podobné tomu, který zde pro 
ilustraci uvádíme.

reflexe provedeného pokusu 
Veďte žáky k tomu, aby neustále reflektovali, zda skutečně stále jdou 
po cestě, kterou si vytyčili. Učinit takový krok alespoň jednou, po 
provedení pokusu, by mělo být pravidlem. Nechte žáky zamyslet se 
nad tím, zda pokusem skutečně potvrdili či vyvrátili hypotézu. Zjistili 
krom dalších zajímavostí skutečně i odpověď na svou výzkumnou 
otázku? Ošetřili při plánování pokusu všechny okolnosti, které by 
mohly výsledky ovlivnit? Provedli by příště pokus jinak? Změnili by 
nějaké detaily? Zjistí-li v této rozvaze nějaké závažné okolnosti, měly 
by být poté zmíněny v závěru bádání.

Čeho se vyvarovat 
 Špatný odhad samostatnosti žáků 
Stejně jako ve všech ostatních Krocích i zde 
platí, že vy sami nejlépe znáte svoji třídu 
a víte, na jaké badatelské úrovni se nachá-
zí. Ze začátku plánujte postup společně se 
třídou. Postupně předávejte zodpovědnost 
za plánování i provedení pokusů žákům. Při 
každém setkání s BOV by měly být nároky 
na jejich samostatnost vyšší a vyšší. Jak již 
zaznělo, hodit žáky hned do otevřených vod 
bádání bez postupného nácviku nepřinese 
užitek ani jim a nakonec ani vám.

 upřednostňování jednoho postupu (který 
připravil učitel) za každou cenu 
Je důležité se skutečně zamyslet nad kaž-
dým smysluplným návrhem žáků. Vede 
k potvrzení či vyvrácení hypotézy? Máte 
možnost sehnat pro realizaci pokusu po-
třebné pomůcky, zvládnete ji časově a pro-
storově? Pokud ano, návrh přijměte! Je to 
úplně jiný pokus, než jste původně zamýš-
leli? Nevadí, samostatné plánování žáků má 
rozhodně přednost!

 bezdůvodné zamítnutí návrhů žáků 
Nezamítejte návrhy žáků bezdůvodně. Po-
kud některý z jejich návrhů nepřijmete, 
vysvětlete jim proč. Nebo lépe, snažte se 
je návodnými otázkami dovést k tomu, aby 
svůj postup přehodnotili sami. Podporujte 
žáky v přemýšlení. Oceňte je za kreativní 
postupy, i když je nelze provést tady a teď. 
I vyslovený „nedomyšlený“ postup je tisíc-
krát cennější než vůbec žádný… A bezdů-
vodné odmítání často vede k tomu, že žák 
příště nic nenavrhne.
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Příklady aktivit k plánování a přípravě pokusu

Pomůcky > motivační 
ukázka (tištěný text, 
audionahrávka, videonahrávka) 
viz aktivita Magická květena, 
KROK 1

Pomůcky >zadání pro žáky, 
audio či tištěná ukázka – 
příloha: „Hrochovy slasti 
a strasti“

Čas > 15 min.
+ libovolná délka 
motivační ukázky

Čas > 20 min.
včetně ukázky

Cíl > Žák formuluje 
postup pokusu na 
základě vlastní fantazie.

Cíl > Žák formuluje postup 
pokusu na základě vlastní 
fantazie.

  CD / příloha Hrochovy
slasti a strasti

magická květena (motivační aktivita na úvod)

Popis
I ve 3. kroku badatelského cyklu lze začít nastartováním fantazie žáků. Je možné vrá-

tit se k aktivitě z nácviku sestavování hypotézy (viz. strana 54) a pokračovat v práci s vy-
myšlenou rostlinou. Tentokrát už by žáci měli za úkol nejen odhadnout, jaký účinek bude 
jejich magická květina mít, ale měli by i podrobně naplánovat, jakým způsobem si ten-
to účinek ověří.

husté pokusy, aneb pokusy o hustotě

Popis
Poslechněte si nebo přečtěte žákům příběh „Hrochovy slasti a strasti“ od Markéty 

Baňkové z knihy Straka v říši Entropie. Poté se pokuste správně přiřadit hypotézy a po-
kusy, které k němu patří.

1. Předmět o stejné hustotě jako voda se ani nepotopí ani neplave.
2. Předmět o vyšší hustotě než voda se ve vodě potopí.
3. Předmět o nižší hustotě než voda na vodě plave.

A. Naplníme nafukovací balonek vzduchem a položíme jej na hladinu.
b. Naplníme nafukovací balonek vodou a položíme jej na hladinu.
C. Naplníme nafukovací balonek pískem a položíme jej na hladinu

Řešení: 1B, 2C, 3A

Varianta pro 4. – 5. ročník 

plánování 
příprava
pokusu

krok 3
krok 3
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Pomůcky >zadání pro 
žáky s obrázkem – příloha: 
„Vyměním vodu za olej“  
(v případě provádění pokusu: 
2 skleničky, papír, olej, voda)

Čas > 10 min., 
případně 25 min 
i s provedením 
pokusu

Cíl > Žák na základě obrázku 
samostatně sestaví plán 
pokusu.

  CD / příloha Vyměním 
vodu za olej

varianta pro 6. – 9. ročník

Pomůcky >příloha: „Husté 
pokusy“

Čas > 5 min. Cíl > Žák přiřadí správnou 
hypotézu k popisu pokusu, 
který ji ověřuje.

  CD / příloha Husté pokusy

Popis
Pokuste se správně k sobě přiřadit hypotézy a pokusy, které k nim patří.

1. Čím tmavší dřevo, tím větší má hustotu.
2. Listnaté stromy mají nižší hustotu dřeva než stromy jehličnaté.
3. Hustota dřeva je nezávislá na druhu stromu.

A. Seženeme si kousky dřeva ze stromů různých druhů, upravíme je do podoby hra-
nolků, pak je všechny zvážíme, změříme, vypočítáme jejich objem a hodnoty zapi-
sujeme do tabulky.

b. V literatuře vyhledáme informace o hustotách dřeva některých jehličnanů a listná-
čů a srovnáme je.

C. Seženeme si kousky dřeva, upravíme je do podoby hranolu, všechny zvážíme, změ-
říme, vypočítáme jejich objem a seřadíme podle barvy.

Řešení: 1C, 2A, 3B

Poznámka
Účelem této aktivity skutečně není potvrdit či vy-

vrátit nastolené hypotézy , ale jen k nim přiřadit kom-
patibilní plán pokusu. K vlastnímu bádání můžeme 
nechat žákům dveře otevřené a platnost hypotéz ne-
prozrazovat.

 
vyměním vodu za olej,  
značka sklenice vlastní

Popis
Bedřich si rád prohlíží staré obrázkové knížky s návody na různé pokusy. Tenhle ob-

rázek ho velmi zaujal, a to hlavně proto, že stránka, která mu předcházela, byla z kníž-
ky vytržená.
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Pod obrázkem našel pouze nápis: “Potvrzujeme, že olej má menší hustotu než voda, 
proto stoupá vzhůru.” Poradíte Bedřichovi, jaký byl postup pokusu krok za krokem? Po-
kud chcete, pokus si sami vyzkoušejte.

Pozn.: žlutá barva označuje olej, světle modrá vodu.

Řešení:

1. Skleničku naplníte po okraj olejem.

2. Do druhé skleničky nalijete vodu.

3. Skleničku s vodou přikryjete papírem a překlopíte na skleničku s olejem.

4. Papír trochu povytáhnete a olej by se měl vyměnit s vodou.

Popis
S mladšími žáky je možné trénovat plánování pokusu prostřednictvím běžných situ-

ací, se kterými se setkávají. Proveďte žáky například následující úvahou. Lze zahrát i jako 
scénku.

Otázka 
1. Kdo si včera pečlivě připravil tašku do školy? – Tomáš
2. Kdo si včera tašku nepřipravoval a nosí s sebou stále všechno? – Jakub

Hypotéza > Já si myslím, že Jakub bude mít mnohem těžší tašku do školy než Tomáš.

Otázka k dětem> Máte nějaký nápad, jak zjistit, jestli mám pravdu?

Předpokládaná odpověď žáků > Zvážíme obě tašky.

Výsledek
Tomášova taška vážila 4,70 kg a Jakubova 6,90 kg (žáci se poprvé setkali s desetin-

nými čísly). Pokud si poctivě nepřipravujete tašku do školy, nosíte na zádech zbytečně 
o 2–3 kg více!!!

Čas > 5 min. Cíl > Žák vymyslí, jak ověřit 
lehkou hypotézu pomocí 
správně zvoleného měření.

Kdo se připraví, tomu se jde lehce

krok 3
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komentář pro ilustrátora: 
Obrázek 1 – velký květináč s rostlinkou rajčete, 
který stojí na okně, na přímém slunci, v blízkosti je 
topení na maximum, lahev s obyčejnou vodou na 
zalévání, skoro prázdná. Rostlinka podle záznamů 
roste 2 týdny.

Obrázek 2  - malý květináč se stejně velikou 
rostlinkou rajčete v místnosti, nikoliv na okně, 
v blízkosti topení na minimum a láhev s výrazným 
označením – experimentální hnojivo TURBO, chybí 
jen malá část obsahu. Rostlinka podle záznamů 
roste 10 dnů.

Příklady aktivit k provedení pokusu

Pomůcky > 2 obrázky, 
příloha: „Najdi 5 rozdílů“

Čas > 10 min. 
(případně 30 min. 
s reálnými vzorky)

Čas > 10 min.

Cíl > Žák pochopí důležitost 
značení vzorků.

Cíl > Žák pochopí důležitost 
záznamu podmínek při pokusu 
a jejich vliv na výsledky 
a vyhodnocení hypotézy.

zmatené vzorky vody 

Popis

Hypotéza: Voda z vodovodního kohoutku obsahuje méně bakterií než ta balená.

Lumír připravil 5 vzorků vody z vodovodního kohoutku a 5 z lahve, každý označil čís-
lem 1–5 a dal je do krabice oddělené přepážkou, aby se nesmíchaly. Vše pak poslal kama-
rádovi Mojmírovi do laboratoře. Ten mu zpátky poslal výsledky s čísly 1–5 ve 2 skupinách. 

Lumír nyní neví, která skupina je která, a tak vlastně neví, jak to dopadlo. Co měl udě-
lat jinak?

Nechte žáky přemýšlet a přicházet s nápady, jak mohl Lumír předejít zmatení. Pokud 
žáci neví, tak je opatrně směřujte k řešení: označit každý vzorek unikátním kódem – kom-
binací čísla vzorku a zdrojem vody.

Dejte si pozor, pokud nebudete mít vzorky řádně označené, může vaše práce při-
jít nazmar.

najdi 5 rozdílů

Popis
Zadání v příloze obsahuje 2 obrázky popisující záznam z pozorování. Liší se výsled-

kem pokusu a podmínkami. Vyhodnocení ale zapomíná na ty rozdíly, které lze na obráz-
ku nalézt a které badatelé nezohlednili nebo nezaznamenali.

  CD / příloha Najdi 
5 rozdílů

provedenípokusu

kr
ok
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Varianta 1 – Velryby se rády sluní

Hypotéza: Pokud svítí sluníčko, je na hladině moře více velryb, než když je zataženo.

Hypotéza je pěkná a na první pohled byste ji asi potvrdili/nedovedli vyvrátit na základě  
těchto 2 obrázků. Co je potřeba ještě vzít v úvahu, aby byly výsledky srovnatelné? Najděte 
5 rozdílů, které mohly mít vliv na výsledek pozorování.

Řešení: 

dalekohled – zvýší dohlednost

mlha – sníží dohlednost 

místo pozorování – z kopce má badatel větší rozhled

doba pozorování –  venku při hezkém počasí vydrželi badatelé dlouho, v chalupě jen chvíli

na kopci jsou dva pozorovatelé – víc očí víc vidí a mohou si rozdělit práci

Je možné, že hypotéza neplatí, jelikož sledování bylo provedeno různým způsobem. 
To by se dalo vyřešit tak, že by badatel v obou případech pozorování prováděl daleko-
hledem z okna chaloupky na omezenou vzdálenost. Tímto způsobem by byly napočítné 
počty velryb použitelné pro posouzení platnosti hypotézy. Současné obrázky potvrzují 
například hypotézu „když je pěkně, vědci pracují lépe a déle, než když prší“ nebo „když 
je mlha, je vidět málo velryb – kvůli mlze“.

krok 3
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Varianta 2 – TurbO hnojivo

Hypotéza: rajčata hnojená hnojivem TurbO rostou rychleji, než ta, která jsou 
zalévaná obyčejnou vodou.

Zobrazený pokus tuto hypotézu vyvrací. Co měli žáci ještě zaznamenat, aby byly je-
jich výsledky objektivní? Najděte 5 rozdílů.

Řešení:

okno – sluníčko podporuje růst nehnojené rostliny

topení – zima limituje hnojenou rostlinu

velký  a malý květináč – hnojená rostlina má k dispozici méně půdy

množství zálivky – nehnojená rostlina byla více zalitá

délka trvání pokusu – nehnojená rostlina rostla déle

kr
ok
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Příklady aktivit k vyhodnocení dat

Pomůcky > metr (lze 
využít označení velikosti 
obuvi), papír, tužka, 
(kalkulačka)

Čas > 10 – 20 min. 
(při rozšíření o výšku 
a souvislosti až 
40 min)

Cíl > Žák si ověří, že 
opakování pomáhá odlišit 
individuální rozdíly od 
obecných zákonitostí.

jak to chodí s chodidly

Popis

Hypotéza: Chlapci mají větší velikost bot než děvčata.

Elvíra chtěla ověřit svoji hypotézu o rozdílné velikosti bot mezi chlapci a děvčaty. Do 
pokusu se jí však přihlásili jen 2 žáci: Kamil a Eliška, ale mají oba číslo bot 36. Znamená 
to, že hypotéza neplatí.

Pohovořte s žáky o tom, zda provedla Elvíra pokus bez chyb, zda na jejím postupu 
nevidí nějaké nedostatky.

Řešení: 

Ano, hypotéza sice nebyla potvrzena, ale při prezentaci je vždy dobré uvést, kolik jsme 
měli vzorků – udává to spolehlivost naší práce. Pokud rozhodujeme o hypotéze na zá-
kladě 2 vzorků, je to nevěrohodné. Dále je dobré výběr dělat náhodně, aby nebyl ovliv-
něn naší podvědomou touhou dosáhnout kýženého výsledku. Sledovaní žáci by se také 
měli lišit jen ve sledovaném faktoru – tedy pohlaví, např. věk by měl být stejný, jelikož 
jeho vliv na velikost bot nesledujeme, a tudíž by nás jen mátl.

Vaši žáci mohou hned ve třídě hypotézu snadno a rychle ověřit- ideálně pomocí po-
stupně se zvyšujícího počtu „vzorků“ - nejprve srovnají velikost nohy (boty) náhodně vy-
braného chlapce a dívky stejného věku (toto srovnání mohou také opakovat několikrát 
na dalších párech).

Následně vyberou velikost nohy (boty) 3 dívek a 3 chlapců a velikost zprůměrují zvlášť 
u dívek a zvlášť u chlapců.

Dále zvyšujeme četnost “vzorků” až dokud, nejsou všichni žáci změřeni. Jelikož průmě-
rujeme, mohou se nakonec zapojit všichni, i když počet chlapců a děvčat je různý. Zde je 
dobré zmínit, že v ideálním případě je obou zástupců stejně, ale že to díky průměrování 
a díky obecnosti hledané odpovědi (rozdíl nebude v milimetrech) nehraje takovou roli.

 

vyhodnocení 
dat

ZŠ Solnice

krok 3
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Pomůcky > příloha: 
„Čarování s grafy“ – 
vytisknout pro žáky nebo 
je lze promítnout pro 
celou třídu

Čas > 
10+10 min.

Cíl > Žák zjistí, jak lze volbou 
zobrazení dat v grafu ovlivnit 
jejich interpretaci. Odhalí 
zkreslení dat, která autoři 
záměrně v grafu použili. 
Vybere, který graf je vhodný 
pro zobrazení různých typů dat.

Čarování s grafy 

Popis
V příloze na CD naleznete 3 dvojice grafů, každá se vztahuje k jednomu z úkolů 

A, B a C a jsou řazeny od nejlehčích po nejtěžší. Nechejte žáky přečíst zadání. Ne-
prozrazujte správnou odpověď hned, pokuste se na ni žáky navést. Vyzvěte je, ať se 
vždy na oba grafy pozorně podívají a porovnají, v čem se liší.

  CD / příloha Čarování 
s grafy

kr
ok
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Řešení:

A.

Strmý pokles cen Pozvolný pokles cen
422 Kč

420 Kč

418 Kč

416 Kč

414 Kč

412 Kč

410 Kč

408 Kč
2.1.   3.1.    4.1.   5.1.   6.1.   7.1.    8.1.    9.1.   10.1. 2.1.   3.1.    4.1.   5.1.   6.1.   7.1.    8.1.    9.1.   10.1.

450 Kč
400 Kč
350 Kč
300 Kč
250 Kč
200 Kč
150 Kč
100 Kč
  50 Kč
    0 Kč

Ve skutečnosti jsou oba grafy správně, ale ten z reklamy nezačíná na svislé ose od 
nuly a má mnohem podrobnější měřítko svislé osy. Tvůrci reklamního grafu tedy nelha-
li, ale s tím poklesem cen to zase tak horké asi nebude.

b.

Grafy si jsou tvarem hodně podobné. Žáci si asi všimnou, že jeden je jakoby více roz-
tažený než druhý. Zkuste je nasměrovat na to, proč tomu tak je. Jeden graf je výsekem 
toho druhého. Ve skutečnosti zobrazují část stejných dat – ten vlevo je ale jen za obdo-
bí 5 let, a proto má jeho vodorovná osa větší intervaly než u druhého grafu, který posti-
huje období 13 let.

Základní škola Vy bystřice nad Pernštejnem, CZZákladní škola Vy bystřice nad Pernštejnem, CZ

∆  Mean Air Temperature
ATM-01 School Location,
Průměrná teplota vzduchu

∆  Mean Air Temperature
ATM-01 School Location,
Průměrná teplota vzduchu

zdroj www.globe.bov

°C – air °C – air

krok 3
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Je dobré dát důraz na to, že spojnicové neboli spojité grafy lze použít jen tam, kde 
mají data mezi body smysl. U příkladu hladiny řeky tomu tak není, jelikož měsíc je dlou-
há doba, měření je jen jedno a během měsíce hladina mohla všelijak kolísat. V případě 
průměrných denních teplot jsou v datech použity všechny údaje, i když zprůměrováním 
je ztracena detailnost.

C.

Zadejte žákům přiřadit k různým datům nejvhodnější typ grafu:

● Počty chlapců a dívek ve škole v jednotlivých ročnících. (A)
● Průměrná denní teplota za několik let. (B)
● Výsledky hlasování (voleb). (C)
● Hloubka řeky u mostu měřená vždy první den v měsíci. (D)

co vyčtu z grafu

Pomůcky > grafy s vlastními 
výsledky nebo modelové 
grafy (níže) – žáci je mohou 
získat vytištěné nebo jim je 
promítněte na interaktivní 
tabuli či plátno; příp. příloha 
na CD: „Co vyčtu z grafu“

Čas > minimálně 
10 min, ale podle 
potřeby i více 
(lze trénovat 
v matematice)

Cíl > Žák interpretuje 
údaje zobrazené formou 
grafu, vizuální podobu 
dat převede do slovního 
vyjádření.

  CD / příloha Co vyčtu 
z grafu

Popis
Žáci mají před sebou své vlastní grafy (případně grafy s výsledky za třídu, skupinu 

apod.) a mají za úkol popsat údaje v grafu minimálně 3 větami. 

kr
ok
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Např.:

● Všechny rostliny dorostly za 2 týdny do výšky minimálně 10 cm.
● Nejrychleji se rozpustil cukr v nádobě s teplou vodou.
● Teplota dosahovala maxima mezi 12. – 14. hodinou odpolední.
 ● Ve vzorku č. 1 se vyskytovalo 5 druhů vodních živočichů, ve vzorku č. 2 bylo 8 druhů.
 
Interpretaci dat lze nacvičit i na tomto modelovém grafu.

Průměrné měsíční sněhové srážky 1971 – 2000

350

300

250

200

150

100

50

0

prosinec         leden         únor         březen         duben         květen

Sněžník

Vločkov

Závějov

Mrazivá

1. Lze použít otázky, na které je jednoznačná odpověď:

● Které město dosahuje v únoru v průměru nejmenšího množství sněhových srážek?
● Ve kterém měsíci mají města uvedená v grafu nejvyšší průměrné množství sněho-

vých srážek?
 

2. Nebo použít věty, kam žáci doplňují vhodné slovo

● Průměrné měsíční sněhové srážky za měsíc únor byly  
na Sněžníku.            nejnižší / nejvyšší

● Průměrné měsíční sněhové srážky byly ve všech městech 
v lednu než v únoru.     nižší / vyšší

3. Nebo žáci sami formulují větu, která popisuje data v grafu, např.: Od prosince do břez-
na se průměrné měsíční sněhové srážky na Sněžníku pohybují mezi 150–300 mm.

● Průměrné sněhové srážky v Mrazivé nikdy nepřesáhnou 100 mm za měsíc.

krok 3
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