
Metodologie práce dětí a 

mládeže na vědeckých a 

technických projektech



Proč by měli žáci a studenti pracovat na 

výzkumných projektech?

1.  Učí se celoživotnímu vzdělávání

2.  Učí se organizačním schopnostem

3.  Učí se naplánovat projekt

4. Učí se spolupráci

5.  Učí se dlouhodobé práci na projektu

6.  Učí se tvořivosti

7.  Učí se prezentovat výsledky svoji práce

8.  Získávají hlubší vědomosti pro vědeckou práci



Kde se může výzkumný projekt 

provádět?

 Doma

 Ve škole

 Na vysoké škole

 V laboratořích

 V institucích

 Ve zdravotnických centrech

 V reálném prostředí



Kdy se s výzkumem začíná?

Září: Začíná škola, rodiče získávají přehled o možných 
zadáních témat projektů, začíná diskuse o 
studentských nápadech na projektech

Říjen: Schválení tématu

Studenti začínají s hledáním informací, uvedením 
problému do výzkumu, hledáním potřebných materiálů 
k experimentu, formulují hypotézy, popisují procedury 
a začínají si data zaznamenávat

Listopad: Dokončují hledání potřebných informací k 
výzkumu, dokončují procedury, probíhá poslední 
kontrola potřebných dat, začíná zpracování informací



Prosinec: Kompletování a zpracování literatury, kontrola 
dat, po schválení kompletního zpracování – začíná 
experiment a zaznamenávání naměřených dat

Leden: Pokračují a dokončují své experimenty, pokračují v 
zaznamenávání posledních dat a v kontrole informací, 
píší závěry svého experimentu, vytvářejí příslušné 
grafy z naměřených dat, píší abstrakt a vytvářejí 
prezentační tabuli

Únor: Účast v soutěži ve škole, městě nebo regionu, 
studenti pokračují v zdokonalování svých projektů 

Březen: Účast v krajském kole (11. a 12. března 2008)



Duben: Účast v národním kole soutěže – Expo Science 

AMAVET

Květen až září: Účast vítězů na národních a mezinárodních 

soutěžích a specifických vědeckotechnických aktivitách

Pozn.: Někteří studenti mohou začínat se svými projekty již 

v létě. Ujistěte se, že vaši studenti mají potřebnou 

literaturu předtím, než se pustí do samotného 

experimentu.



Provádění výzkumného projektu s použitím 

badatelského cyklu
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Krok 1 – zájmy mladého vědátora

Na začátku je zájem mladého človeka. Volba tématu 

budoucího projektu by měla vycházet ze zájmů ve škole, 

případně zájmu ve volném čase. Je třeba se poradit 

s učitelem, rodiči, nebo jít do knihovny (na internet) pro 

nápady. Důležité je, aby zájem nebyl příliš široký.

Krok 2 – rešerše literatury

Potom, jak bylo zvolené téma, přišel čas na hledání 

informácí, které souvisejí s projektem. Dobrým 

informačním zdrojem na začátek jsou encyklopedie. Pro 

nejnovější informace v dané problematice je třeba využít 

internet, odborné společnosti z dané oblasti, univerzitní 

knihovny, případne kontaktovat vysokoškolského učitele, 

který se danou problematikou zabývá. Je třeba vytvořit 

přesný seznam zdrojů, ze kterých se bude dále čerpat.



Krok 3 – testovací otázka

Formulování testovací otázky tvoří základní část pro 

návrh experimentu v dalším kroku. Při tvorbě testovací 

otázky vycházíme z předběžné myšlenky projektu. 

Snažíme se vytvořit otázku, kterou odpovídáme na to, co 

nás v projektu zajímá.

Krok 4 – návrh experimentu

Návrh experimentu a jeho realizace jsou předmětem 

dalšího kroku. Jde o kontrolovaný experiment, to 

znamená, že experiment je postavený, aby ověřil 

hypotézu, kterou jsme si na začátku stanovili (viz díl I. 

tohoto článku). Nesmíme zapomenout, že při tomto 

druhu experimentu měníme vždy jen jednu proměnnou, 

tak aby ostatní proměnné zůstaly zachovány. Proměnná 

je tedy něco, co v našem experimentu můžeme měnit.



Krok 5 – sběr údajů

Při realizaci experimentu sbíráme údaje, které podle 
zvolených kategorií zapisujeme do tabulek.

Krok 6 – grafická a statistická analýza

Shromážděné údaje analyzujeme a připravíme tak, 
abychom je na jedné straně mohli použít na prezentaci, 
ale hlavně abychom na základě výsledků experimentů 
mohli vytvořit závěr. Jde tedy o vytvoření a popis grafů, 
případně jednoduché statistické ukazatele jako je průměr 
apod.

Krok 7 – tvorba závěru

Je třeba shrnout celou problematiku od vytvoření 
hypotézy až po analýzu údajů. (Proč se některý 
předpoklad naplnil..., jiný ne...) Co praktické vyplývá 
z projektu, případne, co by bylo možné zdokonalit pro 
další postup.



Krok 8 – prezentace výsledků

Na jedné straně je důležité celý projekt připravit, ale na 

druhé straně je potřebné umět svoje výsledky připravit 

na prezentaci .Prezentace výsledků je velmi důležitá. 

Její důležitost spočívá také v tom, že při prezentování 

výsledků nezainteresované osobě můžeme dostat 

zpětnou vazbu o dalších možnostech našeho projektu, 

případně náměty na další práci, dokonce i spolupráci.



Tvorba abstraktu

Vytváří se na konci celého procesu přípravy projektu. 
Tvorba abstraktu je jedním, dokonce nejdůležitějším 
krokem při přípravě projektu na prezentaci. Jde o krátký, 
ale velmi důležitý popis projektu. 250 slov není mnoho, 
ale ne málo. Je třeba je využít všechny! (započítává se 
každé slovo mezi dvěma mezerami, případně tečkou 
a mezerou atd.) 

Obsahuje tři paragrafy: a) Cíl experimentu, b) Postup 
práce, c) Shromážděná data a závěr vytvořený na 
základě získaných dat. 

Naučme se každý abstrakt překládat do angličtiny 
Musíme si uvědomit, že věda se dnes, stejně jako 
nejprestižnější soutěže, uskutečňuje hlavně v angličtině.



Forma prezentace

Výstavní poster



Individuální projekt



Kolektivní projekt





ESI 2007 Durban



Způsob posuzování projektů

Porotci hodnotí: 

1)  Jak dobře autor používal vědeckou 

metodu.

2)  Detaily a preciznost pracovního deníku.

3)  Vybavení použité v nejlepším zájmu 

experimentu.



Porotci hledají dobrý vědecký nápad. Sledují, jak moc je 
projekt významný v daném oboru. Porotci chválí 
studenty, kteří jsou schopni mluvit volně, jistě a 
přesvědčivě o své práci. 

Nezajímají se o namemorovanou mluvu – chtějí 
jednoduše konverzovat o projektu a chtějí zjistit, zda 
opravdu autor rozumí tomu, co zkoumal a čím se 
zabýval, zda je skutečným autorem projektu.



Důležité poznatky pro porotce

Vědecká myšlenka

Byl řešen smysluplný problém?

Byl odůvodněn důvod nebo cíl projektu?

Byl problém něčím ohraničen?

Byla projevena znalost základních 

informací, týkajících se problému?



Analytický přístup

Byla data jasná a jasně interpretována?

Byly grafy srozumitelné a popsané?

Byly praktické aplikace srozumitelné?

Byla užita statistická analýza?

Byl náznak v pokračování projektu?

Byly nedostatky zřetelně rozpoznány a

definovány?



Názor porotce

Entuziasmus studenta.

Všeobecný dojem porotce.

Posouzení věku studenta v závislosti na

obtížnost projektu.



Experimentální metody

Byla zvolena správná technika?

Byly provedeny řádné kontroly?

Byl experiment správně koncipován?

Byly proměnné limitovány?



Prezentace

Byla prezentace předpřipravena a jasná?

Byly zahrnuty všechny postupy?

Byl udržen oční kontakt s porotci?

Byl hlas jasný?

Byl poster smysluplně upravený?



Pracovní deník

Pracovní deník je jedna z rozhodujících částí 
vědeckého výzkumného projektu. Jsou v něm 
zaznamenány denní pokroky experimentů 
studenta. Je to časový záznam odpracovaných 
hodin, potřebných k vypracování projektu. Je 
velmi důležitou součástí pro porotce a učitele, 
kteří si záznamy experimentu prostudují před 
soutěží. Pomáhá porotcům formulovat otázky na 
téma daného projektu, ale i studentům pohotově 
zareagovat na jejich otázky. 

PRACOVNÍ DENÍK VĚDCE JE JEDNO Z JEHO 
NEJVĚTŠÍCH BOHATSTVÍ !



Asociace pro mládež, vědu a 

techniku AMAVET, o.s.

Bubenská 6, 170 00 PRAHA 7

www.amavet.cz

amavet@amavet.cz

Tel.: 266 710 246

Fax.:266 710 363

http://www.amavet.cz/
mailto:amavet@amavet.cz

