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Abstrakt: Badatelsky orientovaná výuka je výuka inspirovaná bádáním a badatelskými 
postupy. Pro správný badatelský postup je nutný objektivní přístup k pozorování, který může 
zajistit například správné použití matematického softwaru. Příspěvek rozebírá základní 
principy badatelských aktivit a uvádí dva příklady využití programu GeoGebra při badatelsky 
orientované výuce matematiky zaměřené na význam matematiky v biologických vědách.  
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Inquiry-based mathematics education 
 

Abstract: Inquiry-based education is an education inspired by inquiry and by exploratory 
procedures. It is necessary for proper investigative procedure to take an objective approach to 
observation which can be achieved e.g. through appropriate use of mathematical software. 
This text discusses the basic principles of research activities, and provides two examples of 
the use of GeoGebra software in inquiry-based mathematics education. Both examples focus 
on the importance of mathematics in biological sciences. 
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     Úvod 
     Pojem „Badatelsky orientovaná výuka“ vznikl doslovným překladem anglického pojmu 
„Inquiry-based education“. Klíčem k tomuto pojmu je termín „inquiry“, tedy „bádání“, 
„objevování“. Termín „inquiry“ není v českém prostředí moc znám, přestože se při výuce 
v českých školách dost často využívá. 
     Česká komunita pedagogů a psychologů zaznamenala termín inquiry poměrně brzy poté, 
co začal být výrazněji používán v zahraničí ... V české literatuře se ale tento termín neujal. 
Spíše se používaly termíny částečně zachycující to, co se odehrává při inquiry --- bádání, 
hledání pravdy, v rovině tzv. aktivizujících metod výuky, např. heuristická metoda, řešení 
problémů, nebo v rovině tzv. komplexních výukových metod, např. kritické myšlení, projektová 
výuka, učení v životních situacích, atd. Pokud se hovořilo o učení objevováním, bylo často 
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spojováno s konstruktivistickou metodou a z hlediska forem v nichž takové objevování 
probíhalo pak s kooperativním učením. [1] 
     Badatelsky orientovaná výuka je tedy výuka inspirovaná bádáním a badatelskými postupy. 
Tyto postupy je možné aplikovat ve výuce prakticky všech předmětů, my se budeme 
podrobněji zabývat badatelským vyučováním matematiky. 
     Na jednu stranu mohou aktivity spojené s badatelským vyučováním matematiky působit 
jako hraní, hraní s matematikou. Ale na druhou stranu pomáhají efektivnímu využití 
matematických znalostí. Je to vlastně nenápadná integrace postupů, které se později využívají 
na vědecké úrovni. Zároveň má badatelská matematika blíže ke každodenní realitě --- 
odpovídá na ony záludné otázky „Proč se to učíme?“ či „K čemu je to dobré?“. 
 
     Bádání a pozorování 
     K pochopení podstaty badatelského vyučování je potřeba důkladně pochopit význam 
termínu „bádání“. Bádání je činnost, při které 

- pozorujeme 
- dedukujeme 
- nabízíme hypotézy 
- snažíme se je ověřit 
- nemusíme dojít k žádnému konečnému závěru 
- závěry závisí na našem momentálním rozhledu 
- různí badatelé mohou interpretovat stejná fakta různě 

Poslední tři řádky v sobě skrývají onen most mezi teorií a praxí, mezi učebnicí a každodenní 
realitou. Jsou klíčem ke správnému chápání světa kolem nás. 
     Pozastavme se podrobněji nad první složkou bádání, nad pozorováním. Díky tomu, že 
každé bádání začíná pozorováním, mohou malé chyby v pozorování způsobit velké chyby 
v konečném výsledku. Musíme se tedy snažit, aby naše pozorování bylo co nejpřesnější, aby 
bylo objektivní. Jakožto pozorovatelé chybujeme hlavně v tom, že 

- podvědomě využíváme zkušenosti a postřehy získané při předchozích pozorováních 
- máme tendenci výsledky pozorování zkreslovat, pokud je naznačen vztah k nějakému 

častému nebo obvyklému jevu 
Pěkný příklad (ne)objektivity pozorování je spojen s následujícím obrázkem: 
  

 
                                       Obrázek 1                                                                zdroj: www.wikipedia.org 
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Snad všichni pozorovatelé/čtenáři tohoto článku se shodnou, že na obrázku vidí telefonující 
dívku. Ale jak by obrázek popsali před 20 lety? 
 
     Matematické otázky v laboratoři 
     Může nám matematika při procesu pozorování nějak pomoci? Ano, díky matematice se 
dají precizovat výsledky pozorování, zmenšuje se riziko jejich zkreslování. Matematika nám 
pomůže při určování a objevování tvarů, při měření velikostí, určování poměrů, apod.  
     Na jeden zajímavý příklad mě nevědomky nasměrovali kolegové z katedry biologie. Při 
mezinárodním semináři „Proč a jak učit děti vědecké argumentaci“, který se u nich konal letos 
v říjnu, ukazoval španělský kolega J. R. Gallástequi pěkný pokus s vodou vzlínající do 
skleněné baňky (obr. 2), v jehož závěru konstatoval, že voda zaujímá pětinu objemu této 
baňky. Všichni účastníci semináře přitakali a já si položila otázku: „Je skutečně tak 
jednoduché zjistit, jak vysoko má být hladina vody, aby zaujímala pětinu objemu baňky?“  
 

 
                                Obrázek 2                                                                                       zdroj : [2] 
 
 
A za ní okamžitě následovala i o něco jednodušší otázka „Jak vysoko má být hladina vody, 
aby zaujímala pětinu objemu koule?“.  
     O pár minut později španělský kolega odměřoval přibližně polovinu objemu kuželové 
baňky (obr. 3). Víte jak vysoko by měla být hladina vody v této baňce?  
     Učí se podobné příklady při hodinách matematiky? A proč ne? 
 

             

?
               

                           Obrázek 3                                                                          zdroj : www.wikipedia.org 
      
     Matematické odpovědi 
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     V hodinách matematiky se podobné příklady standardně neřeší, protože podrobné výpočty 
vedou ke kubickým rovnicím: 

a) Poměr výšky hladiny pro n-tinu objemu koule k celkové výšce koule (tj. k jejímu 
průměru) zjistíme jako kladné řešení rovnice 2nx3-3nx2+1=0. 

b) Poměr výšky hladiny pro n-tinu objemu rotačního kužele k celkové výšce kužele 
zjistíme jako kladné řešení rovnice nx3-3nx2+3nx-1=0. 

Při využití softwaru dynamické geometrie (např. programu GeoGebra) však odpadá nutnost 
kubické rovnice řešit početně. Kladná řešení výše uvedených rovnic můžeme v programu 
GeoGebra určit jako x-ové souřadnice průsečíku grafu funkce f(x)=2nx3-3nx2+1, resp. 
f(x)= nx3-3nx2+3nx-1, s kladnou částí osy x.  
     Pro n=5 v první rovnici dostáváme x=0,29 (po zaokrouhlení na 2 desetinná místa), tedy 
pětině objemu koule odpovídá hladina vody ve výšce cca 0,29 průměru. A pro n=10 
dostaneme x=0,20 (po zaokrouhlení), tedy desetině objemu koule odpovídá hladina vody ve 
výšce cca pětiny průměru! 
     Podobně pro n=2 ve druhé rovnici dostáváme x=0,21 (po zaokrouhlení), tedy polovině 
objemu kužele odpovídá hladina cca v jedné pětině výšky kužele!  
     Dynamičnost softwaru nám navíc umožní plynule hledat výšku hladiny pro libovolně 
zvolený objemový poměr, stačí například využít celočíselné posuvníky pro čitatele a 
jmenovatele poměru. Na obrázku 4 je znázorněna situace pro 3/5 objemu koule. 
 

 
                      Obrázek 4 
 
 
     O trochu složitější konstrukce nám dokonce umožní znázornit výšku hladiny do nárysu 
tělesa, s vloženým interaktivním textem. Na obr. 5 je uvedeno dynamické geometrické řešení 
problému pro kouli, na obr. 6 pro rotační kužel.  
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                 Obrázek 5                                                                                                     
 
 

 
                 Obrázek 6 
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     Příklady je možné zařadit do výuky jako součást procvičování témat Objem koule a Objem 
rotačního kužele.  
 
     Závěr 
     Badatelský přístup k výuce matematiky přináší nové směry pohledu na tradiční 
matematická témata a je kvalitním osvěžením hodin matematiky. Protože tento styl výuky 
vyžaduje od vyučujícího nadstandardní přípravu, vznikl jako součást Sedmého rámcového 
programu evropský projekt Fibonacci, který má za úkol řídit implementaci badatelsky 
orientovaného vyučování do škol. V rámci projektu jsou zřízena tzv. Twin centra, jejichž 
posláním je mj. poskytovat učitelům odbornou pomoc ohledně badatelsky orientovaného 
vyučování, zajišťovat jejich komunikaci a výměnu zkušeností, podporovat tvorbu badatelsky 
zaměřených učebních materiálů. Jedno z Twin center sídlí na Pedagogické fakultě Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích (viz [4]). 
 
     Příspěvek byl zpracován s podporou projektu Fibonacci: „The FIBONACCI Project --- 
Large scale dissemination of inquiry based science and mathematics education“, No. 244684.  
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