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Hrajeme si s havětí 

Shrnutí 

V tomto projektu se studenti zabývají různými živými bezobratlými (např. svinky, stínky, slunéčka či 

jiní členovci nacházející se v blízkosti školy) a učí se na nich pozorování i návrh a provedení jejich 

prvního experimentu. Pozorování (observační studie) je přitom jedna z bazálních dovedností 

vědeckého výzkumu. Výzkumníci provádí dva typy pozorování – kvalitativní a kvantitativní. 

Kvalitativním pozorováním se popisují vlastnosti objektů -  vzhled, vůně či zápach, chování apod. 

užíváním přídavných jmen bez čísel. Kvantitativní pozorováním se popisuje s použitím čísel. K 

pochopení rozdílu mezi kvalitativním a kvantitativním pozorováním zde učitel studentům předkládá 

sadu nástrojů použitelných pro kvantitativní pozorování. Během druhého bloku studenti objevují 

tvořivou stránku vědy, zatímco se nenásilně učí základní části experimentálního designu: plánování, 

bezpečnost, provedení pozorování a jeho záznam, formulace závěrů. Zatímco studenti plánují jejich 

vlastní mini-experiment s bezobratlými, jsou jim představeny čtyři základní části vědecké zprávy: 

úvod, metodika, výsledky a diskuse. Při třetím bloku proběhnou experimenty na základě metodiky 

sestavené v předchozím bloku. Studenti pečlivě následují svůj původní design a zaznamenávají 

veškeré změny, které byly vynuceny okolnostmi. Každá skupina dělá alespoň jedno kvantitativní 

pozorování. Jakmile experiment dokončí, sepíšou výsledky a diskusi. Tímto způsobem se seznámí se 

strukturou vědecké zprávy. Díky celému procesu také učitel uvidí, co studenti se studenti naučili o 

plánování a provádění experimentů. Činnost lektora je omezena jen na nejnutnější dohled. V tomto 

ohledu projekt slouží jako předstupeň plánování a provádění vědeckých experimentů. Celá lekce 

vznikla jako modifikace tří lekcí o těstu z Kalsey & Steel (2002). 

Cílová skupina 

lze aplikovat na ZŠ i SŠ 

Časová náročnost 

3 vyučovací hodiny, mezi nimi by měl být dostatečný (alespoň denní) časový interval 

Prostorové požadavky 

úlohu lze provést v běžné třídě 

Klíčové otázky 

 Jakým způsobem se provádí kvantitativní a kvalitativní pozorování? 

 Jaká je obecná struktura plánovaných a prováděných experimentů? 

 Které jsou čtyři části vědecké zprávy? 
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Získané dovednosti a znalosti 

 Studenti se naučí provádět a zaznamenávat kvalitativní i kvantitativní pozorování. 

 Studenti se naučí pokládat otázky, které mohou být zodpovězeny provedením jednoduchého 
experimentu. 

 Studenti se naučí napsat protokol o průběhu experimentu. 

 Studenti se naučí popsat a rozlišit informace ve všech čtyřech částech vědecké zprávy: úvod, 
metodika, výsledky, diskuse. 

 Studenti budou schopni sledovat vlastní navržený experimentální design. 

 Studenti se naučí provést pozorování a vyvodit z něj závěr. 

Návaznost na RVP 

Základní škola: 

 založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu 

 Cílové zaměření vzdělávací oblasti Člověk a příroda: Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti 
směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: 

o zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí s využitím různých empirických metod 

o poznávání (pozorování, měření, experiment) i různých metod racionálního uvažování 

o potřebě klást si otázky o průběhu a příčinách různých přírodních procesů, správně 
tyto otázky formulovat a hledat na ně adekvátní odpovědi 

o způsobu myšlení, které vyžaduje ověřování vyslovovaných domněnek o přírodních 
faktech více nezávislými způsoby 

o posuzování důležitosti, spolehlivosti a správnosti získaných přírodovědných dat pro 
potvrzení nebo vyvrácení vyslovovaných hypotéz či závěrů 

Gymnázia 

 Cílové zaměření vzdělávací oblasti člověk a příroda: Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti 
směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: 

o formulaci přírodovědného problému, hledání odpovědi na něj a případnému 
zpřesňování či opravě řešení tohoto problému; 

o provádění soustavných a objektivních pozorování, měření a experimentů (především 
laboratorního rázu) podle vlastního či týmového plánu nebo projektu, k zpracování a 
interpretaci získaných dat a hledání souvislostí mezi nimi; 

o tvorbě modelu přírodního objektu či procesu umožňujícího pro daný poznávací účel 
vhodně reprezentovat jejich podstatné rysy či zákonitosti; 

o používání adekvátních matematických a grafických prostředků k vyjadřování 
přírodovědných vztahů a zákonů; 

o využívání prostředků moderních technologií v průběhu přírodovědné poznávací 
činnosti; 

o spolupráci na plánech či projektech přírodovědného poznávání a k poskytování dat či 
hypotéz získaných během výzkumu přírodních faktů ostatním lidem 
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Materiál 

 Stínky, ruměnice či jiné běžně dostupné zástupce členovců (nebo jiných bezobratlých) (1-2 ks 
/ dvojice studentů) (ideální je volit nelétavé a relativně pomalé druhy) 

 Nádoba s víčkem na bezobratlé 

 Potřeby k tradičnímu i kreativnímu pozorování a měřicí přístroje – např. stopky, přesýpací 
hodiny, váha, pružinová váha, lupa nebo binokulár, pravítko, mince, odměrné lžičky, 
milimetrový papír, špendlíky apod. Pozn.: Každá dvojice studentů nepotřebuje všechny tyto 
potřeby – každá dvojice potřebuje jen 2-3 položky k dokončení celé lekce. 

 Pracovní list Hrajeme si s havětí - pozorování (pro každého studenta) 

 Pracovní list Hrajeme si s havětí - experiment (pro každého studenta) 

Příprava materiálu: Připravte každou nádobku s 1-2 bezobratlými pro každou dvojici studentů 

Podrobné pokyny 

(volitelně) V blízkosti budovy školy najděte místo, kde lze vhodné bezobratlé najít a sbírat (pokud 

bylo dlouho sucho, lze zvlhčovat vytipované místo a tím vlhkomilné bezobratlé přilákat). Se studenty 

jděte ven (5. krok 1. dne, viz níže) a hledejte bezobratlé v místech s vlhkou půdou, pod větvemi či 

kmeny, kameny, listy, křovím a dalšími úkryty. Použít lze jakékoli bezobratlé, ideálně právě ty 

nalezené přímo studenty. Učiňte vhodná opatření, pokud lze v místě výuky narazit na nebezpečné 

živočichy. 

Den 1 

1. Rozdělte studenty do dvojic a každé dejte jednu kopii pracovního listu Hrajeme si s havětí-

pozorování 

2. Vysvětlete studentům, že budou vykonávat pozorování o vybraných bezobratlých. Chtějte po 

studentech definovat „bezobratlé“ (např. živočich bez páteře) a jejich představy o „běžně 

dostupných“ bezobratlých (žížaly, plži, brouci, motýli, ploštice atd.). Zeptejte se, proč by se 

vůbec někdo měl bezobratlými zabývat – co se jejich studiem lze dovědět? (Bezobratlí jsou 

důležitým potravním zdrojem pro mnohé ostatní živočichy. Přítomnost určitých druhů nám 

může něco říct o okolním prostředí – je blízko vody? Je zde tlející dřevo? Je ta voda 

znečištěná? Někteří bezobratlí rozkládají ostatní organismy trávením organických zbytků, jiní 

opylují rostliny apod.). Sdělte některá fakta zajímavá o bezobratlých: Existuje cca 751 tisíc 

popsaných  druhů hmyzu, další jsou nalézány a popisovány denně (pozn. překl. jiné zdroje 

uvádí cca 920 tisíc druhů). Některé odhady hovoří o cca 200 milionech jedinců hmyzu 

připadajících na každého žijícího člověka. Počet bezobratlých druhů bez hmyzu je odhadován 

na cca 238 tisíc, obratlovců je dohromady cca 42 tisíc druhů. 

 

3. Zeptejte se studentů, jak by se mohli o bezobratlých něco dovědět a něco se o nich naučit. 

Studenti asi navrhnou knihy, dokumenty, odborníky, internet a (snad) přímé pozorování. V 

této lekci budou studenti užívat k zisku 
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informací o bezobratlých právě pozorování. Řekněte studentům, že si vyzkoušíte pozorování 

na vaší učebně, či na něčem zajímavém ve třídě. Vytvořte seznam pozorování na tabuli a 

zadejte studentům, aby se pokusili zadaná pozorování seskupit dle nějakých kritérií. Kritéria 

některých studentů prodiskutujte. Pamatujte, že existuje mnoho způsobů, jak pozorování 

rozdělit. Sdělte studentům, že vědci rozdělují pozorování na kvalitativní a kvantitativní. Jaký 

je rozdíl mezi kvalitativním a kvantitativním pozorováním? Slůvka kvalita a kvantita mohou 

být samozřejmě nápovědou. Projděte seznam pozorování a u každého označte, jestli jde o 

pozorování kvalitativní či kvantitativní. Pokud nemáte dost kvantitativních, požádejte 

studenty, aby nějaká doplnili. Žádejte tolik příkladů, abyste se přesvědčili, že studenti oba 

typy pozorování správně rozlišují. Nyní studentům řekněte, že budou provádět kvalitativní i 

kvantitativní pozorování o bezobratlých.  

4. Nyní buď jděte ven sbírat bezobratlé (viz krok 1) , anebo dejte každé dvojici studentů jednu 

nádobku. Každé dvojici zadejte úkol zapsat o daném živočichu pět kvalitativních pozorování. 

Pokuste se studenty navádět ke kreativitě a originalitě pozorování. 

 

5. Nyní zadejte studentům zapsat o daných bezobratlých pět kvantitativních pozorování. 

Poskytněte jim některá z měřících přístrojů, které máte k dispozici. Návrh a záznam 

kvantitativních pozorování může být pro studenty náročné. Znovu je nabádejte ke kreativitě, 

pomoci mohou otázky typu: jakou vzdálenost stínka překoná během minuty? Jak dlouhý či 

široký je daný jedinec? Jak dlouhá je určitá část jeho těla? Kolik jedinec váží? Jak vysoký je 

daný jedinec (jako míra mohou posloužit např. vyskládané mince)? Kolik jedinců se vejde do 

odměrné lžičky? Pozn. Všechny procedury musí být pro živočichy zcela bezpečné, žádný 

jedinec nesmí být během měření fyzicky poškozen.  

6. Pohybujte se během skupinek, poskytujte a vyměňujte měřicí přístroje a pomáhejte 

studentům s nápady na provedení kvantitativních pozorování. 

7. Po uplynutí cca 15 min. na dokončení kvantitativních pozorování by studenti měli vrátit 

všechny bezobratlé i měřicí přístroje. 

8. Dohromady (celá třída) si vyměňte nápady a výsledky kvalitativních i kvantitativních 

pozorování, lze využít Diskusní otázky 1-3. 

 

Den 2 

9. Začněte hodinu celotřídní diskusí o pozorováních. Dohromady prodiskutujte kvalitativní i 

kvantitativní pozorování předešlého dne. Jsou studenti schopni určit pravidla pro rozlišení 

kvalitativních a kvantitativních pozorování? 

10. Během skupinové diskuse se zabývejte otázkou: Jaké kroky dělá vědec během vědeckého 

výzkumu? Celá diskuse by měla směrovat k následujícímu cíli: výzkum je užíván k 

zodpovězení otázek; výzkum musí být 
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plánovaný; všechny detaily výzkumu musí být určeny předem včetně zahrnutí pravidel 

bezpečnosti; výzkum se skládá ze série pozorování, která musí být systematicky 

zaznamenávána; na základě výsledků pozorování jsou posléze formulovány závěry týkající se 

původní otázky. 

11. Nechte studenty ve dvojicích vyhotovit seznam otázek o studovaných bezobratlých. Jakmile 

mají alespoň pět otázek, nechte je představit si pokusy, které by mohly vést k zodpovězení 

jejich otázek. Otázky i experimenty mohou být seriózní i vtipné, důležitá je kreativita. 

12. Po uplynutí dostatku času k vytvoření několika návrhů sdělte studentům, že zítra budou dělat 

jejich vlastní pokus s bezobratlými. Jediné podmínky jsou: 1) pokusy musí zahrnovat nějakou 

formu kvantitativního pozorování a 2) živočichové nesmí být jakkoli zraněni či poškozeni. 

Úkol pro zbytek hodiny je navrhnout a naplánovat vlastní experiment, který budou moci 

provést v hodině následujícího dne s použitím dostupných materiálů (buď přítomných ve 

třídě, anebo donesených z domova). 

13. Nechte studenty pracovat ve dvojicích a vybrat, který konkrétní experiment lze stihnout 

během vyučovací hodiny. Každému studentu dejte jeden pracovní list – experiment. Studenti 

by měli vyplnit první dvě části listu: úvod a metody – na těchto metodách se dvojice studentů 

se musí shodnout. Každý student posléze napíše podrobný popis navrhovaných metod či 

postupů pro zvolený experiment, včetně použitých materiálů a potřeb, bezpečnostních 

opatření, jaké konkrétní kroky budou učiněny a co přesně bude měřeno (některá pozorování 

musí být kvantitativní). V případě potřeby mohou metody pokračovat na zvláštní list papíru. 

Řekněte studentům, že přestože užité metody jsou ve dvojici společné, každý by měl 

představit experiment svými vlastními slovy.  

14. Obcházejte skupinky a přesvědčte se, že každá dvojice má něco jednoduchého a 

proveditelného. Pokud se studentům nedaří nic navrhnout, následující experimenty 

poskytnou zajímavé informace: Kolikrát se jedinec pohne v teplém X studeném prostředí? 

Hýbe se (či vyluzuje zvuk) zkoumaný živočich ve světle X tmě? Po kterých materiálech se 

jedinci lépe leze? Jak dlouho potrvá, než jedinec překoná tenkou stružku vody či pruh 

vazelíny? Jakým způsobem jedinec reaguje na nejrůznější podněty (klepání na podložku, 

foukání, vystavení nějaké vůni/zápachu apod.)? Pozn. V případě, že studenti nepoužijí 

některý z experimentů navržených v kroku 12, nezapomeňte vyžadovat i formulaci otázek, 

které lze zvoleným experimentem zodpovědět. 

15. V případě dostatku času mohou studenti diskutovat nejnápaditější/nejzábavnější 

experimenty, anebo mohou skupiny diskutovat své záměry pro další den a ostatní skupiny jim 

mohou navrhovat zlepšení. 

16. Připomeňte studentům, aby si na další hodinu přinesli všechny materiály a potřeby, které 

budou na svůj experiment potřebovat. 
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Den 3 

17. Před započetím vlastních pokusů rozviňte se studenty diskusi, co by měla obsahovat vědecká 

zpráva. Vědecká zpráva by měla zodpovědět několik otázek: 1) Jaký byl důvod provádět daný 

výzkum/experiment? 2) Jak přesně experiment probíhal? 3) Jaké jsou výsledky? 4) Co z 

tohoto pokusu vyplývá? Zeptejte se studentů, proč jsou tyto otázky důležité. Jaký typ 

informací budou potřebovat k zodpovězení každé z těchto otázek? Jaké další otázky mohou 

být zodpovězeny ve vědecké zprávě? Představte studentům čtyři základní části vědecké 

zprávy: úvod, metodiku, výsledky a diskusi. Studenti si mohou označit tyto části v pracovním 

listu – experiment. 

18. Nyní nechte studenty provést jejich vlastní výzkum. Klaďte přitom důraz na důsledné 

dodržování navrženého plánu experimentu. Pokud si okolnosti vynutí nějakou změnu 

metodiky, je potřeba zanést tyto změny do části „Metody“ v pracovním listu. Znovu 

upozorněte, že během žádného pokusu nesmí být bezobratlí jakýmkoli způsobem poškozeni. 

19. Při ukončení experimentů vyžadujte a kontrolujte uklizení či vyčištění užívaného prostoru a 

vybavení. 

20. Každý student by měl dokončit svůj pracovní list – experiment uvedením výsledků a diskusí 

závěrů. Přestože studenti pracují ve dvojicích a metody a výsledky budou velmi podobné až 

identické, úvod a závěr by měl každý napsat sám svými slovy. 

21. Nyní v celém třídním kolektivu rozeberte dosažené výsledky a závěry. Studenti by měli se 

zájmem vyslechnout výzkum svých spolužáků. Znovu zopakujte čtyři části vědecké zprávy – 

úvod (včetně hlavních otázek výzkumu), metody, výsledky a diskuse. Každou skupinu nechte 

podrobně popsat své kvantitativní pozorování. 

22. Zkontrolujte pracovní listy. Obsahují: 

 výzkumné otázky se srovnáváním skupin / jedinců (užití nezávislé či manipulované 

proměnné) a kvantitativním měřením (užití závislé či vysvětlující proměnné)? 

 hypotézu s jejich předpokladem závislosti manipulované a vysvětlující proměnné? 

 všechny použité potřeby a materiály? 

 kvantitativní data? 

 nezávislé repliky či instrukce k několikanásobnému opakování pokusu? 

 jasně zapsaný postup takovým způsobem, že jej kdokoli může zopakovat? 

 

Studenti se teprve dozvědí, že toto všechno jsou důležité části plánování vědeckých výzkumných 

experimentů, proto nehodnoťte obsah těchto bodů. Použijte jejich výstupy ke svému poučení, co 
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konkrétně studenti ví nebo tuší o experimentálním designu. 

Otázky k diskusi 

Následující po prvním dnu: 

1. Je jednodušší stanovit či změřit kvalitativní nebo kvantitativní pozorování? Proč? Které 

vlastnosti je snadnější stanovit / měřit kvalitativně a které kvantitativně? 

2. Jaké jsou výhody užívání kvalitativních vs. kvantitativních pozorování? Kvalitativní pozorování 

mohou sdělovat subjektivní postoje a pocity, které nelze kvantifikovat, a mohou přinášet 

umělecký popis objektů. Výhody kvantitativních vs. kvalitativních? Kvantitativní pozorování 

lze mnohem lépe zopakovat, mohou být snadno znázorněny grafem, jsou méně subjektivní a 

lépe srovnatelné. 

3. Mohli byste udělat kvalitativní pozorování a převést jej na kvantitativní? Vymyslete příklad. Je 

vysoký X Jeho výška je 185 cm. Růže silně voní X Při hodnocení na stupnici od 1 do 10 mají 

růže vůni 8-9. Jaké jsou nedostatky těchto převodů? 

Následující po třetím dnu: 

4. Jaký je rozdíl mezi vědeckým experimentem vs.  pouhým hraním si a zkoušením rozličných 

aktivit? 

5. Pokud byste chtěli provést experiment a chystali se jej udělat mnohokrát opakovaně, abyste 

se ujistili, že výsledky jsou pořád stejné, chtěli byste zaznamenávat spíše kvalitativní či 

kvantitativní pozorování? Proč? Proč byste vůbec chtěli experiment mnohokrát opakovat? 

Proč by nějaký vědec měl opakovat experiment některého kolegy? 

6. Zaznamenali jste nějaké zajímavé vlastnosti nebo rysy chování při pozorování vašich 

bezobratlých? Jaké? Jaké otázky vás ohledně nich napadají? Jak byste tyto otázky mohli 

zodpovědět? 

7. Proč je kreativita významným předpokladem vědecké práce? Vědci musí přemýšlet kreativně 

o otázkách, na které se chtějí zeptat a které chtějí zodpovědět. Často musí vymyslet zcela 

nový přístup či postup řešení problému, na kterém pracují. Poté musí myslet otevřeně a 

kriticky o jejich výsledcích a jejich interpretaci. Toto většinou vede k položení dalších otázek a 

plánování dalších výzkumů. 

8. Museli jste udělat nějaké změny v plánu vašeho pokusu? Proč? 

9. Která část plánování vašeho pokusu byla nejnáročnější? Proč? 

10. Myslíte, že pokud byste pokus zopakovali znovu, dostali byste ty samé výsledky? Proč? 

11. Jaký je rozdíl mezi kapitolami Výsledky a Diskuse? 
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Pracovní list Hrajeme si s havětí  – pozorování 

 

Kvalitativní pozorování 

1. _______________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________________ 

 

 

 

Kvantitativní pozorování 

1. _______________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________________ 
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Pracovní list Hrajeme si s havětí  – experiment 

Představte váš pokus krátkým úvodem, vysvětlete všechny detaily o studovaném organismu, které by 

dle vašeho názoru někoho mohly zajímat či které by potřeboval znát, aby porozuměl vašemu pokusu. 

Můžete využít některá z kvalitativních či kvantitativních pozorování z prvního dne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakou otázku chcete odpovědět?  

 

 

Které metody budete používat? Popište podrobný plán postupu vašeho experimentu. Později můžete 

přidat jakékoli změny, které provedete v průběhu experimentování. Může vám pomoci zapsat plán 

postupu jako sérii postupných kroků: 
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Co se stalo během vašeho experimentu? Jaká kvalitativní a kvantitativní pozorování jste prováděli? 

Toto jsou vaše výsledky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaké můžete učinit závěry na základě dosažených výsledků? Můžete odpovědět vaši původní otázku? 

Napište krátkou diskusi o tom, co jste se dověděli z vašeho experimentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


