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Motivační program 6 M+S Statistika a zpracování dat 

Zahrnuje obecný modul o matematice a jejím využití a speciální modul věnovaný učiteli a žáky dosti 

neoblíbené disciplíny – statistiky 

Oblast gramotnosti: především matematické uvažování, práce s daty 

Obsahové zaměření: především změna a vztahy, práce s daty 

Vhodnost pro věk: 2. stupeň ZŠ a SŠ 

Délka programu: 2 - 3 vyučovací jednotky, délku a náplň lze po dohodě upravit 

Lektoři: Mgr. Jiří Henzl  

Realizace: úterý dopoledne do 12 hodin, nebo čtvrtek od 11 hodin (v jednotlivých případech lze 

upravit) 

Požadavky na vybavení: prostorná učebna, Wifi 

Pomůcky: Tablety s aplikací excel, spotřební polytechnický materiál, notebook, dataprojektor 

Možnost půjčení pomůcek: možnost půjčení stavebnic a her, učebnic, i když na ně přímo není 

program zaměřen. 

Požadavky na technické zázemí: možnost nákupu nebo odebrání polytechnického materiálu předem, 

přepravu zajistíme naším osobním vozidlem, přepravky na polytechnický materiál. 

Program 

➢ Řízená diskuze o uplatnění matematiky a statistiky (doprovodné obrázky, videa, hádanky) 

➢ Krátká ukázka z historie statistiky a pojistné matematiky 

➢ Experiment 1 charakteristika statistického souboru 

➢ Sběr dat od účastníků (dobrovolné) 

➢ Na datech výzkumné skupiny charakteristika polohy a variability – průměr, medián, 

modus vážený průměr, rozptyl a směrodatná odchylka  
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➢ Na datech výzkumné skupiny vysvětlení korelace, korelačního a variačního 

koeficientu 

➢ Ukázka uplatnění vypočítaných agregovaných hodnot (BMI, zlatý poměr, …) 

➢ Normální rozdělení 

➢ Princip, výskyt v jevech 

➢ Rozdělení inteligence v populaci 

➢ Experiment 2 – čtení z grafu 

➢ Pracovní list – spotřeba cukru, medu, cukrářských výrobků 

➢ Experiment 3 – Jazyková statistika 

➢ Počet písmen ve slovech v ČJ a AJ 

 

➢ didaktická diskuze s učiteli 

➢ možnosti alternativních didaktických přístupů ke statistice, motivace a popularizování 

matematiky v hodinách. 

Obrázky 

 

 


