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POZOROVÁNÍ  A SROVNÁVÁNÍ  

Při pozorování  používáme zrak,  který je naším hlavním dominantním 

smyslem. Jako příklad pozorování lze uvést  sledování početnosti  populace, 

pozorování ptáků dalekohledem, sledování zvěře při  lovu. Pozorování je 

schopen každý člověk,  může se však l iši t  kvali ta výsledků ( zdroj :vlastní ) .  

Při srovnávání  vycházíme z  poznatků několika různých pozorování .  

Například sledujeme populaci  určitého druhu v  několika obdobích,  po té 

výsledky z  jednotlivých období mezi sebou srovnáváme. Metodu srovnávání 

využívaj í  i  děti ,  když hledaj í  rozdíly mezi dvěma obrázky (zdroj :  vlastní)  

ANALÝZA A SYNTÉZA  

Při analýze  rozkládáme složitější  informace na jednodušší .  (z droj  

wikipedie.org) Analýzy se často využívá v  chemii při  chemických rozborech 

(například vody). Metodou analýzy lze řešit  složité pro blémy v  různých 

oblastech, jej ich řešením za použit í  analýz se zabývaj í  analytici .  (zdroj :  

vlastní)  

Syntéza  je opakem analýzy,  kdy několik jednodušších informací 

spojujeme v jeden složitější  celek. Tato metoda se uplatňuje v  kriminalist ice, 

kdy policisté za pomocí několika jednotlivých indicií  a skutečnost í  odhalí  

pachatele.  (zdroj :  vlastní)  

MODELOVÁNÍ A DOTAZOVÁNÍ 

Modelování  je metoda, při  které použijeme model,  protože použit í  skutečné 

věci by bylo drahé a nebezpečné. Příkladem může být  si tuace, kdy 

potřebujeme zj ist i t  jakou maximální zátěž vydrží  most.  Namísto toho, 

abychom most  postavi l i  a zatěžovali  jej  do té doby, dokud se nezří t í ,  nebo 

počítali  jakou zátěž vydrží  (což by bylo složité a zdlouhavé), vytvoříme model 

mostu na počítači  a ten zatěžujeme dokud se nezřít í .  (zdroj :  vlastní)  

Dotazování je metoda,  při  které chceme zj isti t  informace, nebo názory od 

j iných l idí .  Dotazování může mít  formu rozhovoru, nebo dotazníku. Tato 

metoda se používá v  různých anketách  a průzkumech.  (zdroj :  vlastní)  
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INDUKCE A DEDUKCE 

O Indukci  se jedná tehdy, když zj ist íme, že pro předmět A1 platí  určitá 

skutečnost  B,  pro předmět A2 také skutečnost  B, tak z toho vyvodíme, že pro 

všechny  předměty A platí  skutečnost  B. Jako příklad lze uvézt si tuaci ,  kdy 

vidíme tři  stromy se zelenými l isty a z toho vyvodíme, že všechny stromy mají  

l isty zelené. Indukce má dvě formy neúplnou a úplnou.  (zdroj :  wikipedia .org) 

Dedukce je metoda, př i  které se od předpokladů postupuje k  závěru z  těchto 

předpokladů vyplývaj ících. Dedukce je přesnější  metoda, než indukce .  

Typickým příkladem je si tuace, kdy tvrdíme, že l ípa má l isty, z  této 

skutečnosti  vyvodíme,  že l ípa je l ist natý strom a z  toho vyvodíme, že všechny 

l istnaté stromy mají  l isty (zdroj :  wikipedia.org)  

ANALOGIE A ABSTRAKCE 

Analogie  je metoda vycházej ící  z  metody srovnávání.  Při  této metodě si  

vybereme jeden objekt ,  který chceme zkoumat a jeden pomocný objekt 

z j iného oboru s  podobnou vlastností .  Příkladem může být  srovnání kolibříka  

s  vrtulníkem, oba totiž dokáží letět  pozpátku.  (zdroj :  innosupport .net )  

Abstrakce  je metoda, při  které nepodstatné vlastnosti  předmětu oddělíme od 

těch podstatných a už se j imi dále nezabýváme. Jako příklad lze použít  

vlastnosti  pavouka :  8 nohou, 12 končetin,  tvorba pevné pavučiny,  pavučina 

dvojnásobně roztažitelná, jedovatí ,  počet snovacích bradavek je 2 -4 páry. 

Mezi podstatné informace patří  počet končetin, počet nohou, jedovatost ,  

schopnost tvorby pavučiny a  jej í  funkce. Naopak mezi  nepodstatné informace 

patří  počet snovacích bradavek a přesná roztažitelnost  pavučiny  (zdroj :  

vlastní)  

POKUS A STATICKÁ METODA 

Pokus  nebo-li  experiment  je výzkumná metoda, jej ímž cílem je demonstrovat 

určitou skutečnost ,  nebo j i  vyvráti t .  Metodu pokusu lze například uplatnit  při  

důkazu denaturace bílkovin teplotou a kysel in. Pokus provedeme tak,  že 

rozbijeme vejce do nádoby  a nádobu zahřejeme. Po té rozbijeme druhé vejce 

do nádoby a nalejeme kyselinu chlorovodíkovou. V  obou případech by mělo 

vzniknout tzv. vejce natvrdo .  (zdroj :  vlastní)  
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Statistická  metoda je metoda, při  které systematicky uspořádáme získané 

informace. Výsledek může mít  podobu grafu, nebo tabulky. Využívá se při  

zpracování demografických údajů  nebo při  monitorování druhů na určitém 

území. (zdroj :  vlastní)  

GENERALIZACE A MĚŘENÍ 

Generalizace  je metoda, při  které dochází  ke zjednodušování obsahu. Používá 

se například v  kartografi i ,  kdy jsou zdůrazněny důležité prvky a naopak jsou 

zobecněné méně důležité prvky. Příkladem může být  jednotná značka pro 

hrady a zámky na mapě. (zdroj :  wikipedia.org)  

Měření  je metoda,  jehož  výsledkem jsou hodnoty v  určitých jednotkách. Měřit  

lze celou řadu veličin,  např.  teplotu, délku, e lektrické napětí ,  výkon, 

rychlost . . .  Některé vel ičiny mohou mýt  více jednotek , např.  t lak:  torr ,  bar,  

milimetr r tuťového sloupce a pascal .  (zdroj :  vlastní)  


