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Hledání příčiny v (nejen) biologických vědách 

Shrnutí 

Hledání příčiny nejrůznějších jevů či zákonitostí je jednou ze základních cílů vědců. Někdy se stává, že 

se na základě jednoduchého pozorování jeví příčina určitého jevu jako zcela zřejmá a 

neoddiskutovatelná. Přesto však na základě pozorování anebo špatně naplánovaného experimentu 

nelze konstatovat příčinnost (kauzalitu), protože to by mohlo vést ke zcela nesmyslným a často 

absurdním závěrům. Během této úlohy si žáci vyzkouší hodnotit aktivitu stínek (nebo jiných 

bezobratlých) v závislosti na teplotě okolí a pravděpodobně určí příčinný vztah mezi těmito 

proměnnými. Lektor jim poté demonstruje, proč je takové určení příčinnosti předčasné a žáci si sami 

pokusí navrhnout způsob, jak příčinnost konstatovat – správně provedený manipulativní experiment. 

Cílová skupina  

vhodné pro 2. stupeň ZŠ nebo SŠ, nevyžaduje žádné konkrétní předchozí znalosti; ideálně 10-20 žáků 

Časová náročnost 

1 vyučovací hodina 

Prostorové požadavky 

Pro úlohu je nutné mít k dispozici několik míst s výraznými teplotními rozdíly (cca 5 – 25 °C), tato 

místa se však nemusí nutně vyskytovat v místnosti konání úlohy (je tedy možné využít např. ledničku 

v kuchyňce či osluněný parapet na konci chodby apod.)  

Klíčové otázky 

 Kdy je možné konstatovat příčinnost dvou různých jevů? 

 Proč nelze prokázanou korelaci (souvislost) považovat za důkaz vzájemné závislosti?  

 Jakým způsobem ovlivňuje teplota prostředí aktivitu bezobratlých (tj. ektotermních 

organismů)? 

Získané dovednosti a znalosti 

 Studenti se naučí rozeznat pasivní pozorování a manipulativní experiment 

 Studenti si uvědomí, že pro konstatování příčinnosti není možné vycházet pouze 

z pozorování, ale je nutné provést experiment. 

 Studenti si vyzkouší návrh vlastního experimentu a jeho vyhodnocení 

 Studenti poznají, že teplota (v rozsahu cca 0 – 25°C) pozitivně ovlivňuje aktivitu bezobratlých  

(ektotermů). 
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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 

Materiál 

Konkrétní množství materiálu závisí na počtu skupin žáků. Nejméně musí být alespoň 3 skupiny (2-4 

žáci), vhodnější je počet skupin 4-6. 

Pro každou skupinu je potřeba: 

3-5 jedinců stínky, nebo jiného bezobratlého. Ideální je drobný suchozemský korýš, např. stínka. Pro 

úlohu je totiž nezbytné, aby se jedinci v populaci značně lišili velikostí (viz obr. 1), a přitom nelišili 

vnější morfologií (dospělci a larvální instary různého hmyzu tak nejsou zcela ideální). Stínky lze najít 

téměř kdekoli pod kameny, kmeny, cihlami apod. 
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Obr. 1. Stínka obecná (Porcellio scaber). Patrná je rozdílná velikost jinak podobných jedinců. 

Petriho miska nebo jiná průsvitná nádobka s víčkem. Do skupinky stačí jedna (poté budou všechny 

stínky pohromadě) anebo jedna pro každou stínku. Cca litrová nádoba s vodou, na kterou bude 

možné tyto nádobky položit. 

teploměr s rozsahem alespoň 0 – 30°C 

stopky (žáci mohou použít své mobily) 

fixy 

entomologická (měkká) pinzeta 

pravítko či jiné měřítko, ideální je mapoměr  

Pro celou třídu jsou potřeba jedny přesné váhy (alternativně milimetrový papír do každé skupinky). 

Podrobné pokyny 

1) Před úlohou je třeba přebrat nasbírané stínky a vytřídit podle velikosti. Jedince podobné 

velikosti (vždy 3-5 jedinců) vložit do Petriho misky. POZOR! Toto roztřídění je nutné, ale učitel 

na to nesmí žáky předem upozorňovat – rozdělení jedinců nijak nekomentujte. Celkově by se 

mělo vytřídit tolik skupinek stínek, kolik je skupin žáků.  

2) Jednotlivé nádobky se stínkami vložte 2-24 hod. předem do prostředí s různou teplotou 

(např. ledová tříšť, spodní police v lednici, horní police v lednici, stinná chodba, chladnější 

část třídy, teplejší část třídy apod. Ideální by bylo rozložení teplot 0, 5, 10; 15; 20 a 25 °C, ale 

např. teploty 4, 8, 18, 22 °C jsou také postačující). Do každé nádobky vložte kousek 

 

navlhčeného filtračního papíru, abyste předešli vyschnutí stínek. Ke každé nádobce vložte 

jeden teploměr. Celkem byste měli do různých teplot umístit nejméně 3 nádobky se stínkami 
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(skupin žáků musí být nejméně 3). Skupinky stínek však nevkládejte do různých teplot 

náhodně, ale v závislosti na velikosti těla. Do nejnižší teploty dejte nejmenší jedince, do další 

teploty „o stupeň“ větší, do nejvyšší teploty jedince největší.  Je nutné neupozorňovat na to 

žáky!  

3) Na začátku vyučovací hodiny sdělte žákům, že se budete zabývat tím, jak teplota ovlivňuje 

aktivitu ektotermních organismů (pro ZŠ lze používat i používaný termín „studenokrevní“, 

ačkoli by se mělo vysvětlit, že „studenokrevní“ živočichové mívají velice často teplotu těla 

vyšší než „teplokrevní“). Zeptejte se, jak vnější teplota (v intervalu 0 – 25 °C)ovlivňuje aktivitu 

různých skupin ektotermů (členovci, měkkýši, kroužkovci, obojživelníci, plazi). Na tuto otázku 

by žáci neměli mít problém najít odpověď, v případě potíží lze využít zkušeností např. 

případných chovatelů plazů apod.).  

4) Poté, co studenti přijdou s odpovědí, že s rostoucí okolní teplotou se zvyšuje aktivita 

ektotermů (jinými slovy: aktivita je pozitivně závislá na okolní teplotě), jim položte otázku, jak 

by svoji odpověď (hypotézu, domněnku) prokázali. Stručně prodiskutujte nabízené možnosti 

a sdělte studentům, že máte k dispozici několik skupinek stínek držených X hodin v různých 

teplotních podmínkách. Postupně je naveďte k tomu, že se pokusíte jejich hypotézu o vztahu 

tělesné aktivity a tělesné teploty ověřit. Prodiskutujte možnosti, jakým způsobem lze měřit 

tělesnou aktivitu. Možností je mnoho. Nejjednodušší, ale velice subjektivní, může být 

hodnocení „od oka“ na subjektivní škále např. 1 – 5. Tyto výsledky však nemusí být 

srovnatelné mezi různými hodnotitel, ačkoli i např. jednoduchá stupnice typu: „ 1) žádný 

pohyb 2) nepatrné pohyby 3) občas výrazný pohyb 4) častý a intenzivní pohyb 5) neustálý 

pohyb“ může dát použitelné výsledky.  Objektivnější by potom mohlo být např. hodnocení 

času, za jak dlouho jedinci překonají různě dlouhou dráhu (nutno domluvit, zda mohou být 

jedinci lehce postrkávání či nikoli; jaký bude max. časový interval apod.), anebo jakou 

překonají vzdálenost během určitého časového intervalu. To je možné např. zakreslováním 

dráhy jednoho jedince fixou na víčko Petriho misky a následné změření této vzdálenosti 

pomocí mapoměru, či přiložením na milimetrový papír. Všechny skupiny žáků však musí 

použít stejnou metodu! 

5) Nechte žáky provést domluvený pokus. Každá skupinka dostane k dispozici jednu skupinku 

stínek, aktivitu je nutno stanovit pro každého jedince. Zde je nutno zamezit tomu, aby se 

stínky z chladných podmínek ve třídě ohřáli na pokojovou teplotu. Částečně tomu můžete 

zamezit tím, že stínky v nádobce budete mít položené na cca litrové nádobě naplněnou vodou 

o stejné teplotě. Voda s relativně značnou tepelnou kapacitou se ohřeje mnohem pomaleji a 

zpomalí i zahřívání stínek. Každopádně je nutné pokus provést co nejrychleji. Každého jedince 

a následně celou skupinku stínek následně vraťte do původní teploty! Ideální také je, pokud 

skupiny žáků pracují dostatečně daleko od sebe, takže nevidí na stínky jiných skupin. 

6) Každá skupinka by měla spočítat průměrnou aktivitu „své skupinky“ stínek. V případě 

pokročilejších žáků je možné určit kromě průměru i směrodatnou odchylku. Pokud se aktivita 

hodnotila na subjektivní stupnici, lepší než průměr je medián. Upozorněte žáky, že v případě, 
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že se hodnotila překonaná vzdálenost, znamená větší číslo vyšší aktivitu. V případě měření 

času k překonání určené dráhy naopak. Pokud by jedinec dráhu vůbec nepřekonal, je možné 

stanovit nějakou hodnotu, která bude v tom případě započítána. 

7) Nechte studenty vynést spočítané hodnoty všech skupin na tabuli či připravený graf (příp. 

pokud je k dispozici PC s dataprojektorem, je možné hodnoty zadat rovnou do tabulky a 

vytvořit graf). Graf může vypadat podobně jako na obr. 2. 

 

Obr. 2. Aktivita stínek (stanovená jako průměrná překonaná vzdálensot za 30 s)  je tím vyšší, 

čím je vyšší okolní teplota. 

8)  Vyzvěte žáky, aby se na základě společného grafu pokusili formulovat nějaký závěr. Ten by 

měl potvrdit jejich původní hypotézu.  

9) Nyní žáky vyzvěte k tomu, aby se pokusili odhadnout, jestli a jak může krátkodobý pobyt 

v nízké či vysoké teplotě ovlivnit tělesnou velikost/hmotnost.  Žáci by měli dospět k tomu, že 

krátkodobý pobyt v nízké či vysoké teplotě nemůže výrazným způsobem tělesnou hmotnost 

ani velikost ovlivnit – stanoví hypotézu, že tělesná hmotnost/velikost není závislá na okolní 

teplotě. 

10) Vyzvěte žáky, aby tuto domněnku ověřili s těmi jedinci, které mají k dispozici. Sami by měli 

naplánovat výzkum – stanovení průměrné velikosti/hmotnosti jedinců stínek držených 

v různých teplotách. Stanovení hmotnosti či velikosti stínek je jednodušší a objektivnější než  

hodnocení aktivity. Je přitom vcelku jedno, jestli se budou stínky vážit na laboratorních 

vahách, anebo se budou měřit (např. pomocí milimetrového papíru).   
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11) Nechte jednotlivé skupinky žáků spočítat průměrnou velikost/hmotnost stínek a znovu zavést 

do grafu obdobným způsobem, jako při hodnocení aktivity. Vzhledem k tomu, že stínky 

nebyly do nádobek umístěny náhodně (viz bod 2), ale v závislosti na tělesné velikosti, bude 

závislost vypadat podobně – např. jako na obr. 3 (anebo můžete dát největší stínky do nejnižší 

teploty, potom bude závislost opačná). 

 
Obr. 3. Průměrná hmotnost stínek je tím vyšší, čím je vyšší okolní teplota. 

12) Nechte žáky, aby se pokusili tento rozpor s jejich domněnkou (hypotézou) vysvětlit. Všímaví 

žáci by neměli mít problém s tím, že zaregistrují rozdílnou velikost stínek v jednotlivých 

skupinkách. Pokud by si toho nikdo nevšiml, upozorněte je na to. Žáci by měli sami přijít na to, 

že tento výzkum nebyl naplánován dobře, že stínky nebyly do skupinek rozděleny náhodně, 

ale podle určitého pravidla. Zeptejte se jich, jestli je potom v pořádku považovat výsledek o 

závislosti aktivity na teplotě za správný. Ten výsledek je také získán špatnou metodikou, může 

být proto úplně stejně zkreslený. Upozorněte žáky, že když je výsledek v souhlasu s původním 

očekáváním, zdá se metodika v pořádku. Jakmile ale dojde k rozporu, bývá tendence hledat 

pochybení v metodice výzkumu. Takový postup je v opravdovém výzkumu samozřejmě 

nepřijatelný. 

13) Seznamte žáky s dvěma typy vědeckých výzkumů – pasivní pozorování (observační studie) a 

manipulativní experiment. Při pozorování badatel pouze pasivně sleduje daný jev (nebo jevy), 

při experimentu aktivně manipuluje s některým faktorem (některou proměnnou). Byl pro 

žáky předchozí výzkum experimentem, anebo pasivním pozorováním? Při tomto výzkumu byli 

žáci pouze pasivní pozorovatelé – sledovali dvě proměnné (zaznamenali teplotu okolí a 

aktivitu jedinců, resp. jejich hmotnost/velikost); s žádnou proměnnou cíleně nemanipulovali. 

Z pohledu učitele byl výzkum experiment, ale 
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vzhledem k základním otázkám špatně navržený. Jak by měl tento experiment správně 

vypadat? Učitel uměle manipuloval s okolní teplotou, pokud však chtěl hodnotit vliv teploty 

(tzv. vysvětlující proměnné) na některé jiné proměnné (tzv. vysvětlované proměnné, např. 

aktivita, hmotnost atd.), musely by skupinky všech stínek umístěné do různých teplot být zcela 

stejné. Muselo by se tak použít buď všech stejně velkých jedinců, anebo jedince do nádobek 

rozřadit náhodně. Nemůžeme totiž vyloučit, že různě velké stínky budou na různé teploty 

reagovat různým způsobem. 

14) Řekněte žákům, že na základě pasivních pozorování není možné konstatovat tzv. příčinnost 

(kauzalitu). Nelze tedy tvrdit, že jeden pozorovaný jev (vyjádřený měřenou proměnnou, např. 

tělesná aktivita) je závislý na jiném sledovaném faktoru (zde na teplotě) – tedy že rozdílná 

teplota je příčina rozdílné aktivity. Prostá korelace neprokazuje závislost! Kromě sledovaných 

proměnných může v celém systému existovat desítky a stovky jiných faktorů, které nesleduji 

anebo o nich nevím. Ty přitom mohou mít důležitější roli než faktory, které právě sleduji. 

V prezentovaném výzkumu byl takovým neznámým faktorem způsob rozmístění jedinců do 

různých teplot. V případě, že se výsledky pasivních pozorování dávají do příčinné vazby, 

mohou vzniknout absurdní výsledky. Oblíbené je např. počítání jedinců čápů a sledování 

narozených dětí – viz obr. 4 a 5, „dokazující,“ že děti opravdu nosí čápi. 

 
Obr. 4. Počet hnízdících čápů v celkem 17 evropských zemích a příslušná porodnost ukazuje, 

že počet porodů závisí na počtu čápů (Matthews, 2000) 

15) Upozorněte žáky, že špatně navržený experiment může mít za následek podobně nepravdivé 

závěry, jako pasivní pozorování. Nechte žáky navrhnout, jak by měl vypadat správný 

experiment, kterým by bylo možné prokázat závislost tělesné aktivity stínek na okolní 

teplotě. Viz bod 13). 
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Obr. 5. Také v západním Německu se jasně ukázalo, že za klesající porodností může úbytek 

čápů (Sies, 1988). 

 

Možné modifikace úlohy: 

V případě delšího časového intervalu určeného pro tuto úlohu nechte žáky provést experiment 

navržený v předchozím kroku. Případně mohou navrhnout a provést experiment zkoumající, jestli je 

aktivita stínek závislá na hmotnosti/velikosti. Zeptejte se, jestli je pro tento výzkum možno použít již 

získaná data (stávající data nelze použít, protože nejméně aktivní by samozřejmě byli jedinci z nízkých 

teplot, velikostně rozdílní od těch z teplot vyšších).Kromě toho by museli mít vždy aktivitu a hmotnost 

jednoho konkrétního jedince. 

Použitá literatura 

Matthews, 2000: Stork deliver babies (p = 0.008). Teching Statistics 22(2): 36 – 38. 

Sies, 1988: A new parameter for sex education. Nature 332, 495 

Autorství a kontakt na autora 

Vypracoval Tomáš Ditrich (ditom@pf.jcu.cz; katedra biologie Pedagogické fakulty JU) 



 

 

 

IPN Podpora technických a přírodovědných oborů 

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem 

a státním rozpočtem České republiky. 

9 

Pracovní list 

Napište vaši domněnku o tom, jestli a jakým způsobem ovlivní okolní teplota tělesnou aktivitu 

zkoumaného organismu 

 

 

Zde popište, jak vypadá vaše skupina zkoumaných živočichů: 

Druh organismu:  

Jejich počet:   Posledních ……………………. hodin jsou drženi v teplotě ……………….°C. 

 

Zde popište způsob, jakým budete hodnotit jejich tělesnou aktivitu: 

 

 

 

Do připravené tabulky doplňte změřené hodnoty (nezapomeňte na uvedení jednotek). V případě, 

že máte více jedinců, doplňte další řádky do tabulky 

 Tělesná aktivita 

Jedinec 1  

Jedinec 2  

Jedinec 3  

Jedinec 4  

Jedinec 5  

 

 

Spočtenou průměrnou hodnotu vyplňte do tabulky společné pro celou třídu a vytvořte graf. 

Potvrdila se vám vaše původní domněnka? 

 

Zde spočítejte průměrnou aktivitu 

vašich jedinců, příp. další spočítané 

charakteristiky: 

Průměr: 

 

Směrodatná odchylka 

 

Medián: 
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Napište vaši domněnku o tom, jestli a jakým způsobem ovlivní okolní teplota velikost či hmotnost 

zkoumaného organismu. 

 

 

Do připravené tabulky doplňte změřené hodnoty (nezapomeňte na uvedení jednotek). V případě, 

že máte více jedinců, doplňte další řádky do tabulky 

 Hmotnost / velikost 

Jedinec 1  

Jedinec 2  

Jedinec 3  

Jedinec 4  

Jedinec 5  

 

Spočtenou průměrnou hodnotu vyplňte do tabulky společné pro celou třídu a vytvořte graf. 

Potvrdila se vám vaše původní domněnka? 

 

 

 

 

Proč byl předchozí výzkum špatně naplánovaný a jak by měl správně vypadat výzkum zkoumající 

závislost tělesné aktivity na okolní teplotě? 

 

 

 

 

 

Zde spočítejte průměrnou 

hmotnost/velikost vašich jedinců, 

příp. další spočítané charakteristiky: 

Průměr: 

 

Směrodatná odchylka 
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Teplota stínek Průměrná aktivita 
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Teplota stínek Průměrná hmotnost/velikost 

  

  

  

  

  

 

 

 


