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Co je badatelsky orientovaná výuka? 
 

BOV = badatelsky orientovaná výuka 

IBSE = inquiry-based science education 

 

Princip: posun iniciativy z učitele na žáka, žák sám navrhuje experiment, provede ho, vyhodnotí 

a představí výsledky, učitel slouží pouze jako opora a žáka usměrňuje 

 

Badatelsky orientovaná výuka vs. standardní výuka 

Standardní laboratorní cvičení, pokud vůbec jsou, slouží k potvrzení toho, co učitel řekl 

BOV: Učitel nepředává učivo výkladem v hotové podobě, výuka je nastavena tak, že žáci sami řeší 

problémové situace 

Žáci s pomocí učitele sami najdou cestu k řešení problému, nebo se o to alespoň pokusí 

Žáci si tak osvojují způsob myšlení a postupy, které používá věda (pokus, pozorování, hledání informací 

z různých zdrojů), musejí zapojit kreativitu 

Využívá přirozené zvědavosti žáků 

Témata jsou více propojená s běžným životem a víc žáky baví 

V moderní době není problém získat informace, ale umět je použít k vyřešení problému (“přijít věci 

na kloub”) 

 

Učitel 

- Zprostředkuje situaci 

- Zprostředkuje pomůcky 

- Doporučí literaturu 

- Je průvodcem žáků, usměrňuje je správným směrem, ale do myšlenkových pochodů a práce žáků 

pokud možno nezasahuje 

 

Žáci 

- Stanoví problém k řešení 

- Kladou otázky (brainstorming) 

- Formulují hypotézu 

- Nacházejí důkazy pro potvrzení/vyvrácení hypotézy 

- Měří a zaznamenávají data 

- Analyzují a interpretují výsledky 

- Pracují v týmu, diskutují, argumentují 

- Sdělují výsledky okolnímu světu 

 

Žáci se učí 

- Kritickému a tvořivému myšlení 

- Logickému usuzování 

- Schopnosti plánovat si práci 

- Samostatnosti a zodpovědnosti 

- Práci v týmu 

 



Spolupráce 

- Dokáže přijmout svěřenou roli či úkol 

- Umí si o svou roli říct – navrhne, čím by mohl skupině pomoci 

- Bere svou roli zodpovědně 

- V případě neúspěchu nesvaluje vinu na druhé 

- Umí požádat ostatní ze skupiny, aby mu pomohli 

 

Komunikace 

- Při skupinové práci 

- Předávání instrukcí ostatním 

- Vysvětlování, jak probíhal pokus 

- Prezentování výsledků ostatním spolužákům 

- Pravidlo “Mluví jeden / Když druhý mluví, poslouchám” 

 

Práce s technikou a médii 

- Fotoaparát 

- Počítač: tabulkové procesory, PowerPoint 

- Tiskárna 

- Kamera 

- Mladší žáci: ručně kreslené obrázky, načrtnuté tabulky, plakát místo prezentace 

 

Badatelský deník 

- Průběžné zaznamenávání bádání 

- Otázky, hypotéza, návrh pokusu 

- Náčrtky, tabulky, grafy 

- Závěr 

- Žáci by si měli zapisovat i své nápady, myšlenkové pochody atd. 

 

Nutnost naučit žáky bádat, jednotlivé aktivity zapojovat postupně 

Příjemné prostředí ve třídě, žák se nesmí bát otevřeně komunikovat 

 

I. Představení tématu 

Má spustit reakce typu Jak to tedy je? / To je zvláštní. / To by mě  zajímalo, proč to tak je. 

Zajímavý název (ne název kapitoly v učebnici) 

Úvodní situace, která je studentům blízká (z denního života, filmu, knížky, novin) 

 

II. Rešerše  

Žáci se chtějí dovědět víc: 

- Průzkum názorů spolužáků 

- Průzkum názorů v rodině 

- Čerpání informací z knih, časopisů (je nutné probrat s žáky věrohodnost zdrojů) 

- Čerpání informací na internetu 

 



Učitel neodpovídá na všechny otázky, nechává žáky samotné najít odpověď (vyzkoušet více možností, 

zeptat se rodičů, podívat se do knížek nebo na internet…) 

Učitel neusnadňuje žákům pátrání, nenaznačuje ani nehodnotí, a to ani nevědomky neverbálně (gesta, 

grimasy) – snížení “aha” efektu u žáků 

 

III. Formulace hypotézy/domněnky 

Nejdříve musím vědět, CO chci ověřit, teprve pak hledám, JAK to ověřit 

Pokus má potvrdit nebo vyvrátit hypotézu 

 

IV. Ověření hypotézy 

Studium informací k tématu, konzultace s odborníky 

Pokus, pozorování 

Fáze provedení pokusu 

- Příprava pomůcek 

- Pozorování 

- Měření 

- Záznam výsledků 

- Grafické zpracování dat 

Žáci pracují na ověření své vlastní hypotézy, proto je jim téma blízké a ochotněji se zapojí 

 

Jak žáky usměrnit při navrhování pokusu 

- Míří váš pokus skutečně k potvrzení či vyvrácení hypotézy, nebo někam jinam? 

- Je reálné zvládnout z hlediska dostupných pomůcek/času/prostoru vámi navrhovaný postup 

v dnešní vyučovací hodině? 

- Součástí zadání může být zapojení nějakých konkrétních pomůcek 

 

Zaznamenání pokusu – musí se v něm vyznat nejen autor a právě teď, ale i kolegové a kdokoli další 

mnohem později 

Učitel by neměl upřednostňovat “svůj” postup. Pokud to, co žáci navrhnou, dává smysl a je proveditelné 

ve školních podmínkách, měl by daný experiment podpořit 

Pokud učitel zamítne návrh žáků, musí vysvětlit proč 

 

V. Formulace závěru 

Proč je nutné o bádání říct ostatním? Výsledky, které se nepublikují, nejsou ostatním k prospěchu. Navíc 

nemáme s kým diskutovat, jestli jsme postupovali dobře 

 

Žák 

- Vyvozuje závěry z výsledků nebo z textu 

- Srozumitelně a svými slovy shrnuje vše podstatné 

- Zobecňuje, uvede souvislosti tématu se svým životem 

- Připraví prezentaci 

- Odprezentuje výsledky 

- Uvádí zdroje informací (citace) a diskutuje o jejich věrohodnosti 

- Odpovídá na otázky 



Nepotvrzená hypotéza není chyba ani průšvih! Pomáhá nám nasměrovat další bádání 

 

Možnosti prezentace (seřazené od nejjednoduššího formátu k nejobtížnějšímu) 

- Koláž, komentovaná kresba 

- Fotopříběh, komiks 

- Divadlo 

- Školní časopis či blog 

- Powerpoint 

- Vědecký plakát (poster) 

- Článek do místních novin 

- Prezentace pro vedení školy/místní úřad 

- Fotoreportáž nebo film 

- Článek na blogu 

- Zveřejnění průběhu a výsledků bádání na sociálních médiích (Facebook, Twitter, Youtube) 

 

Uplatnění BOV 

V běžné výuce: zejména při praktické výuce v laboratořích, jde ale zapojit i v teoretické výkladové hodině 

Pokud nemáte prostor pro BOV v rámci běžné výuky: 

- Ve školních družinách 

- V zájmových kroužcích 

- Na škole v přírodě 

- Před Vánoci 

- Badatelský den 

 

Host – vědec, který v diskuzi žákům potvrdí, že bádání má smysl a že vědci skutečně takto postupují 

 

 

  



Dělení směsi látek po havárii 
 

Náplň lekce: rozpustnost látek, dělení složek směsí, filtrace 

 

Příběh: Pracujete ve společnosti zabývající se likvidací nebezpečného odpadu. Ráno čtete v novinách, že 

na nedalekém viaduktu vedoucím přes vyschlé říční koryto došlo k vykolejení nákladního vlaku. Vlak vezl 

dvě chemikálie – acetanilid (při pozření většího množství je zdraví škodlivý) a Spatlax, netoxickou látku 

neznámého složení vyvíjenou pro ministerstvo obrany. Při nehodě došlo k úniku čtvrt tuny acetanilidu 

a jedné tuny Spatlaxu. Obě látky se vysypaly do vyschlého říčního dna, kde se smíchaly s říčním pískem. 

Protože Spatlax je chráněný patentem, výrobce ho požaduje zpět, oddělený od ostatních komponent. 

Zbývajících částí směsi je nutné se efektivně zbavit, a to s ohledem na životní prostředí i cenu. Toxické 

a nebezpečné látky nesmějí přijít na běžnou skládku. Skládka nebezpečného odpadu je ochotná přijmout 

jak čistou zdraví nebezpečnou látku, tak směs bezpečného i nebezpečného odpadu. Ceny skládek jsou: 

1 000 Kč / tuna běžného odpadu 

13 000 Kč / tuna nebezpečného odpadu. 

Vaše společnost byla najmuta na zajištění místa nehody. Vaším úkolem je navrhnout co nevíce efektivní 

a hospodárný postup, jak se směsí po nehodě naložit. Požadavky jsou: 

1. Spatlax musí být vrácen výrobci v pevném stavu. 

2. Vámi navržený proces musí být co nejméně nákladný. 

3. Množství materiálu použitého pro separaci směsi musí být co nejmenší. 

Váš starší kolega navrhl, abyste využili relativní rozpustnosti všech tří složek v běžných a ne příliš drahých 

rozpouštědlech. 

 

Pomůcky a chemikálie, které máte k dispozici na pracovní skupinu (2–3 studenti) 

Rozpouštědla: voda, methanol, ethyl-acetát (40–50 mL od každého) 

Čisté vzorky všech tří látek: písku, acetanilidu a Spatlax (NaCl) (2 g od každého) 

Směs k rozdělení: 5 g směsi (1 g písku, 0,5 g naftalenu, 3,5 g NaCl) 

10 zkumavek (10–20 mL) a stojánek na ně 

3 skleněné tyčinky 

3 špachtle nebo malé lžičky 

3 odměrné válce 10 mL 

2 kádinky 100 mL 

Další pomůcky vám vydá učitel podle toho, co sami navrhnete 

Předvážky (přesnost 0,1 nebo 0,01 g) 

Nádoby na odpad: 

Směs obsahující organická rozpouštědla (methanol / ethyl-acetát – Spatlax – acetanilid – písek) 

Směs voda – acetanilid 

 

(učitel připraví nálevku, filtrační papír, filtrační kruh, odpařovací misku, kleště, kahan, kruh na misku, 

křížovou svorku, klemu, zápalky) 

 

  



Část 1: Kvalitativní zhodnocení rozpustnosti 

Poslechli jste svého kolegu a rozhodli jste se stanovit rozpustnost písku, acetanilidu a Spatlaxu ve třech 

rozpouštědlech, která máte v laboratoři k dispozici: voda, methanol a ethyl-acetát. V odborné literatuře 

jste se dočetli, že standardní zkoušky na ověření rozpustnosti obvykle vycházejí z 0,15 g pevné látky 

a 3 mL rozpouštědla. V knize byla také poznámka, že rozpouštění některých látek může trvat delší dobu 

a/nebo může vyžadovat třepání či míchání. 

 

1. Proveďte analýzu rozpustnosti tří čistých složek v každém z rozpouštědel. Svá pozorování 

zaznamenejte do tabulky. 

2. Představte si, že chcete oddělit Spatlax ze směsi Spatlax/písek. Jaké rozpouštědlo byste použili, 

abyste rozpustili pouze jednu pevnou látku? 

3. Bylo by to samé rozpouštědlo vhodné pro rozdělení směsi acetanilidu a Spatlaxu? Proč? 

4. Jaké rozpouštědlo byste použili pro rozdělení směsi acetanilid/písek? 

5. Bylo by to samé rozpouštědlo vhodné pro rozdělení směsi acetanilidu a Spatlax? Proč? 

6. Po rozpuštění jedné složky směsi obdržíte směs, která obsahuje nerozpuštěnou složku 

a rozpouštědlo s rozpuštěnou druhou složkou. Jakou techniku byste použili pro oddělení 

pevného podílu od roztoku? 

7. Po oddělení pevného podílu obdržíte roztok obsahující rozpouštědlo a rozpuštěnou látku. Jakou 

techniku byste použili k oddělení rozpouštědla od rozpuštěné látky? 

8. Na základě svých odpovědí navrhněte postup pro rozdělení směsi písku, acetanilidu a Spatlaxu. 

9. Vámi navržený postup odprezentujte stručně před tabulí a porovnejte s postupem navrženým 

ostatními skupinami. 

 

Část 2: Kvantifikace rozpustnosti 

Nyní máte vymyšlený plán, jak směs rozdělit. Kolik rozpouštědel ale bude potřebovat? Nezapomeňte, že 

vaše společnost musí rozpouštědla nakupovat a dále platí za likvidaci odpadních rozpouštědel. Proto nyní 

musíte určit nejmenší možné množství rozpouštědla, které je nutné k rozpuštění daného množství látky. 

Obvyklý postup pro odhad rozpustnosti je odvážit určité množství látky (přibližně 0,5 g) a přidávat 

rozpouštědlo po 1mL přídavcích, až než se látka rozpustí. Rozpustnost se pak přepočítává na jednotky 1 g 

látky / 1 mL rozpouštědla. 

 

10. Kterými směsmi pevná látka/rozpouštědlo má smysl se zabývat a proč? 

11. Proveďte experiment a výsledky zaznamenejte do tabulky. 

 

Nyní už máte dostatek informací na to, abyste navrhli postup, který vám umožní rozdělit vzorek směsi 

na tři složky. Váš vzorek váží 5 g a obsahuje 20 % písku, 70 % Spatlaxu a 10 % acetanilidu (hmotnostní 

procenta). 

 



12. Na základě poskytnutých informací doplňte vámi navrženou proceduru o konkrétní objemy 

rozpouštědel, které je nutné použít. Váš návod musí být jednoznačný a úplný, protože separaci 

nebudete provádět vy, ale váš kolega. 

 

Část 3: Separace vzorku a vyhodnocení 

13. Otestujte vámi navržený postup na vzorku 5 g směsi. Zvažte získaný Spatlax a vypočítejte, kolik % 

Spatlaxu bylo v původní směsi. 

14. Porovnejte, jak se liší vámi vypočtená hodnota od známého složení a své pozorování vysvětlete. 

15. Napište závěrečnou zprávu, do které zahrnete následující informace: 

- Tabulky shrnující výsledky z částí 1 a 2 

- Schematický nákres procesu separace 

- Výsledky ze separace vzorku 

- Vyhodnocení efektivnosti celého procesu 

 

 

Poznámky pro učitele 

Co by měli studenti teoreticky znát před hodinou: rozpustnost látek, separace složek směsí (odpařování, 

filtrace), vývojový diagram (grafické znázornění pracovního postupu) 

Rozdělení do dvou bloků: první blok končí po části 2, studenti mohou návrh pracovního postupu 

vypracovat doma 

Acetanilid můžu poskytnout (menovap@vscht.cz), případně pravděpodobně bude k dispozici i na jiných 

VŠ, obvykle se připravuje v posluchačských laboratořích 

Alternativní volba chemikálií (pro SPŠ, kde studenti smějí pracovat s širším spektrem látek): písek + NaCl 

+ naftalen; voda + methanol + hexan/cyklohexan. (Zde je příběh trochu přesvědčivější, protože je třeba 

zbavit se toxického naftalenu). 

 

Rozpustnost: 

rozpouštědlo voda ethyl-acetát methanol 

NaCl (Spatlax) okamžitě nerozpustný částečně rozpustný, trvá delší dobu 

Acetanilid nerozpustný* rozpustný rozpustný 

Písek nerozpustný nerozpustný nerozpustný 

 

 hmonost ethyl-acetát methanol voda 

Acetanilid 0,5 g 7 mL 2 mL netestováno* 

NaCl (Spatlax) 0,5 g netestováno netestováno** 2 mL 

 

*Rozpustnost acetanilidu ve vodě: <0.0056 g/1 mL (25 °C) 

** Studenti mohou stanovit rozpustnost i v methanolu 

 

  



Není čokoláda jako čokoláda 
 

Náplň lekce: sociologie, ekologie 

 

Pomůcky:  

talířky/papírové tácky 

několik různých tabulek čokolády (nejlépe všechny stejného typu, aby bylo snazší je porovnat - 

hořké/mléčné/oříškové…) – z důvodů alergií je nejlepší volit čokoládu bez ořechů a raději i bez mléka, 

i když ta dětem nemusí chutnat 

- Obyčejná čokoláda na vaření 

- Kvalitní hořká čokoláda 

- Bio čokoláda 

- Fair trade čokoláda 

kartičky s doplňujícími informacemi – cena, bio, fair trade 

 

Cíl:  

Uvědomit si, jak je naše volba ovlivněna naší finanční situací 

Uvědomit si, jaký efekt má naše volba na jiné lidi a na životní prostředí 

 

Příběh: 

Chystáte se koupit si tabulku čokolády. V obchodě můžete vybírat z mnoha značek a druhů. Před sebou 

máte vzorky několika čokolád, ze kterých budete vybírat, a to na základě chuti a doplňujících informací, 

které budete postupně dostávat. 

 

Varování: nesnězte všechnu čokoládu hned, pravděpodobně se budete chtít ke vzorkům vrátit. 

 

Úkoly: 

1. Ochutnejte všechny vzorky a rozhodněte se, kterou čokoládu byste si koupili. Kterou jste vybrali 

a proč? 

2. V obálce č. 1 naleznete na kartičkách cenu každé čokolády (přepočtenou na 100 g). Přiřaďte 

kartičky ke vzorkům. Změní znalost ceny váš výběr? Pokud ano, jak a proč? Zapište číslo zvolené 

čokolády do kolonky označené „Zisk“. 

3. V obálce č. 2 naleznete na kartičkách označení, zda je daná čokoláda bio/organic/ekologická. 

Vysvětlete, co pojem bio znamená (práce ve skupinkách, případně možnost dohledat si definici 

na internetu). Přiřaďte kartičky ke vzorkům. Změní tato informace váš výběr? Pokud ano, jak 

a proč? Zapište číslo zvolené čokolády do kolonky označené „Planeta“. 

4. V obálce č. 3 naleznete na kartičkách označení, zda je daná čokoláda fair trade. Vysvětlete, co 

pojem fair trade znamená (práce ve skupinkách, případně možnost dohledat si definici na 

internetu). Přiřaďte kartičky ke vzorkům. Změní tato informace váš výběr? Pokud ano, jak a proč? 

Zapište číslo zvolené čokolády do kolonky označené „Lidé“. 

5. Diskutujte ve skupině: 

- Jakou čokoládu jste volili v krocích 1–4? Jakou čokoládu byste koupili jako skupina 

na základě všech informaci? 

- Změnily doplňující informace váš výběr? 



- Změnili spolužáci ze skupiny váš osobní výběr? 

- Jak moc se v denním životě zabýváte otázkou ekologie a životních podmínek lidí v jiných 

částech planety? 

- Museli jste udělat nějaký kompromis? Proč? (cena?) 

- Napadá vás nějaký další aspekt, který by ovlivnil váš výběr? (množství odpadu? uhlíková 

stopa?) 

6. Představte závěry vaší diskuze zbytku třídy. 

 

1 chuť   

2 zisk   

3 planeta   

4 lidé   

5 výběr   

6 
výběr vaší 
skupiny 

  

 

 

 


