
ANOTACE METODIKY 

Badatelství využívá rozporuplných situací k tomu, aby žáci aktivně 

poznávali a prohlubovali své porozumění světu. Právě tyto okamžiky 

vzbuzují touhu "přijít věci na kloub", což tvoří základ bádání. Badatelství 

žáky také motivuje k aktivnímu zapojení do výuky, protože tak ovlivňují, 

co a jak se budou učit a hledají přímou souvislost informací a problémů 

s reálným životem. 

Tematicky není badatelství nijak omezeno. Lze ho uplatnit ve všech 

oborech. Jen v některých oblastech praktické pokusy nahrazuje 

vyhledávání, propojování a kritické hodnocení informací a hledání 

souvislostí mezi nimi. 

PRO KOHO JE METODIKA URČENA? 

Pro všechny, kdo rádi sami nacházejí odpovědi na své otázky a souvislosti mezi nimi. 

V systému českého vzdělávacího systému metodiku využívají pedagogové předškolní, školní i středoškolské 

výuky. 

CO PŘINÁŠÍ REALIZACE? 

ŽÁKŮM 

Žáci sami aktivně přicházejí na to, jak svět funguje.  Učí se kriticky pracovat s informacemi, plánovat si svou práci 

a rozdělovat si ji v týmu. Mají možnost si při řešení úkolů vyzkoušet mnoho různých rolí a zjišťovat tak a hodnotit 

své silné i slabé stránky. Také si procvičují spolupráci ve třídě. Informace zjišťují praktickými pokusy, při nichž se 

učí mnoho praktických dovedností. Výsledky svého bádání nakonec vyhodnocují, formulují závěry a hledají 

souvislosti mezi nimi v reálném světě. Zjištěné informace také prezentují buď svým spolužákům, nebo veřejnosti, 

což je také cenná dovednost pro jejich budoucí život. 

ŠKOLE 

Aktivní žáky, kteří se zajímají o okolní svět a jeho problémy. Mají dovednosti je řešit a kriticky pracovat 

s informacemi. Aktivně se zapojují do života místní komunity. 

BADATELSTVÍ 
Badatelsky orientovaná výuka 
Motto: Místo „nevím“, používáme „zatím nevím“. Bill Gates 

PODROBNÉ INFORMACE:  
 www.badatele.cz 
 www.lipka.cz/civis 

http://badatele.cz
http://www.lipka.cz/civis


CO JE TŘEBA PŘED REALIZACÍ METODIKY? 

Hlavní je odhodlání, motivace a trpělivost učitele nacvičovat s žáky dovednosti, které jsou k bádání potřeba 

(např. správné kladení otázek, formulace hypotézy) a odvaha nechat žáky pracovat s jejich nápady a myšlenkami. 

Materiální a praktické vybavení se dá vždy nějak přizpůsobit aktuální situaci – speciální vybavení není třeba. 

Na začátku práce s metodikou je nejlepší se s ní seznámit na semináři, který vede učitel, jež badatelství ve své 

výuce prakticky uplatňuje. Ve výuce se pak začíná nácvikem dovedností učitele i žáků. Mnoho aktivit a inspirace 

najde učitel na webu www.badatele.cz. Po praktickém osahání a vyzkoušení aktivit a ukázkových lekcí a větším 

vhledu do metodiky je vhodné, aby učitel začal sám vymýšlet vlastní badatelské lekce a aktivity. 

Praxe také ukazuje, že je dobré, když s metodikou ve škole začínají pracovat alespoň dva učitelé. Jsou si oporou, 

konzultují svoje kroky ve výuce apod. Mohou také využít služeb mentora – učitele, který badatelsky učí, příp. 

metodika centra TEREZA (globe-czech.cz/cz/mentori-programu-globe), kteří mohou pomoci formou konzultace. 

JAK DLOUHO OBVYKLE TRVÁ REALIZACE? 

Nácvik dovedností, které žáci k bádání potřebují, je dlouhodobý proces, který může trvat několik měsíců i celý 

školní rok podle věku, motivace dětí, atmosféry ve třídě atd. Jakmile jsou žáci zvyklí na badatelský styl výuky, lze 

jej uplatňovat v badatelských lekcích – jednotlivých vyučovacích hodinách, příp. několikahodinových blocích. 

PRŮCHOD METODIKOU 

Metodiku můžeme krátce představit pomocí čtyř kroků: 

1.krok – Co chci řešit? To mě zajímá! Kde se dozvím víc? Co se chci ještě dozvědět? 

Motivace k bádání – kladu si otázky a vybírám z nich jednu výzkumnou otázku. 

2.krok – Co si o tom myslím? Jak to asi je?  

Přicházím s domněnkou. Formuji domněnku – hypotézu. 

3.krok – Jak zjistím, že mám pravdu? 

Plánuji a připravuji pokus. Provádím pokus a zaznamenávám výsledky. Vyhodnocuji získaná data. 

4.krok – Co jsem zjistil? K čemu mi to bude? Jak o tom řeknu ostatním? 

Formuluji závěry z výsledků pokusu. Vracím se ke stanovené hypotéze a přemýšlím nad její pravdivostí. 

Hledám souvislosti výsledků s praktickým životem. Prezentuji ostatním výsledky. Kladu si nové otázky.  

FOTOGALERIE Z REALIZACE 

www.lipka.cz/civis-fotogalerie-bov 

REALIZÁTOR METODIKY 
TEREZA je nezisková organizace, která působí v České republice od roku 1979, kdy se začala parta vysokoškoláků podílet 
na ochraně Prokopského údolí v Praze. Založili zde svoji TERÉnní ZÁkladnu – TEREZU. Vytváří ekologické projekty pro školy 
z celé republiky, realizuje tři dlouhodobé vzdělávací programy s mezinárodním zastřešením: Ekoškola, GLOBE a Les ve škole. 
Dnes je do nich zapojeno přes 750 českých mateřských, základních a středních škol.  

PODROBNÉ INFORMACE:  
 www.badatele.cz 
 www.lipka.cz/civis 

http://www.badatele.cz
http://globe-czech.cz/cz/mentori-programu-globe
http://www.lipka.cz/civis-fotogalerie-bov
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