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Co víme o vědě 

„Je vědecky prokázáno, že člověk vznikl vývojem z nižších savců a primátů. Je 

vědecky prokázáno, že vitamín B prospívá játrům. Je vědecky prokázáno, že nejnižší 

možná teplota je -273, 15 
0
C.” Je vědecky prokázáno. . . Kolik poznatků, mínění a 

sdělení bývá uvozeno touto větou? Abychom si vybrali ten správný prášek na praní 

prádla, dávno již nestačí prověřit si jej v praxi: reklamy jej musí propagovat záběry z 

„vědeckých” laboratoří a počítačovými modely pohybu aktivních čistících molekul 

přípravku. Čím delší jsou chemické vzorce na etiketě minerální vody, tím více věříme 

v její zdravotní prospěšnost. Věda prokázala iluzornost mnohých pověr, na druhé 

straně však svého času prokazovala například nemožnost pádu meteoritů či 

nebezpečnost rychlostí nad 27 km v hodině pro lidské zdraví. Zkrátka ukazuje se, že s 

vědou to není tak jednoduché, jak by se zdálo. 

Věda je pro nás obvykle symbolem poznání. Je s ním však totožná? Nikoli. Svět 

poznáváme především běžnou každodenní zkušeností (životní zkušenost), ale také 

například, jak jsme si v předchozím oddíle ukázali, prostřednictvím umění. 

Věda je nepřetržitý proces lidského poznávání přírody, společnosti, 

člověka, lidského myšlení a kultury, který vede k vytváření uceleného a 
logicky provázaného systému poznatků. Na rozdíl od běžného poznávání 

jde ve vědeckém poznání o systematické racionální (rozumové) a 

metodické vyvozování nových poznatků na základě abstraktního 
. myšlení

Z uvedené definice je zřejmé, že se věda zabývá veškerou realitou, samozřejmě v 

rámci jednotlivých vědních oborů. Přechod mezi běžným poznáváním a vědeckým 

výzkumem není přesně vyhraněný. Významným kritériem je ale právě soustavnost a 

metodičnost: věda postupuje po určitých krocích a řídí se stanovenou metodou 

(určitým postupem práce, pravidly, která se osvědčila v průběhu vědeckého vývoje). 

Co se míní tím, že se věda děje na základě abstraktního myšlení a teoretické 

činnosti? Abstraktní myšlení je takové myšlení, které abstrahuje (odhlíží) od 

jednotlivostí a soustřeďuje se na to, co mají určité prvky (věci, jevy, myšlenky) 

společného. Například odhlíží od konkrétních rozměrů jednotlivých trojúhelníků a 

zabývá se tím, co je společné pro všechny trojúhelníky — tedy kolik mají úhlů, kolik 

stupňů má součet těchto úhlů a podobně. 

Úkoly 

1. Vypište si alespoň deset různých vědních oborů. Dokážete tyto vědní obory 

nějakým způsobem uspořádat do příbuzných skupin? Zvolte si kritérium tohoto 

uspořádání (třeba čím se vědy zabývají), proveďte zadaný úkol a výsledek své práce 

zdůvodněte. 
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2. Zamyslete se nad způsobem, jímž jste prováděli předchozí úkol. Možná vás 

překvapí, že jste přitom museli využít řady postupů věd: pozorování na základě 

zkušenosti (zkušenost vám pomohla vědy vyjmenovat), systematičnost (uspořádání 

látky), metodičnost (předem jste si stanovili kritéria, podle kterých budete vědy 

třídit) a abstrakce (museli jste odhlédnout například od toho, co odlišuje fyziku a 

chemii, a naopak najít to, co mají společné, abyste je zařadili do stejné skupiny). 

Kontrolní otázky a úkoly: 

l. Vysvětlete co je věda. Čím je odlišná od běžného lidského poznávání nebo od umění? 

2. Vysvětlete, co se míní slovem soustavnost, metodičnost a abstrakce. 

Naši základní definici vědy jsme však ještě zdaleka nevyčerpali. Musíme se totiž 

také ptát, co vlastně věda odhaluje. 

Věda usiluje ve zdánlivě nepřehledném světě oddělit podstatné od 
nepodstatného a určit (odhalit) obecně platné zákony, pomocí nichž lze 
úspěšně předvídat, případně předpovězené skutečnosti experimentálně 
modelovat. 

Vzpomeňme si na Galilea Galileiho. Svrhával prý ze šikmé věže v Pise různé 

předměty (tělesa) a sledoval, zda a jak závisí rychlost jejich pádu na jejich tvaru a 

hmotnosti. Na základě svých pokusů odvodil zákon volného pádu, tedy něco všeobecně 

platného (nejen v Pise, ale kdekoli na světě, kde existují tělesa a přitažlivost). 

Odhalené zákonitosti se zejména v exaktních vědách ověřují vědeckým 

předvídáním (předpověď zatmění slunce), experimentem (vědeckým pokusem) a také 

praxí (tím, jak vědecké poznatky používáme v životě; toho Galileova bohužel 

například v dělostřelectvu při stanovení zákonů balistiky). 

Tím se dostáváme k otázce vztahu mezi vědou a praxí. 

 

Kontrolní otázky a úkoly: 

Na příkladu Archimedova zákona vysvětlete, co znamená, Že je obecně platný. Co se dá 

na základě jeho znalosti předvídat? Jaký experiment byste navrhli pro jeho prověření? 

Věda je teoretická disciplína, jejíž výsledky lze využít v praxi. Pro 
novodobou vědu je významné zejména její sepětí s technikou, které vedlo 
k mimořádnému rozvoji současné moderní západní civilizace. 

Slovo teorie vlastně původně znamená jakési nezaujaté zalíbení, zkoumání, tedy 

zkoumání bez zřetele k nějakému běžnému užitku. Odměnou je „pouze" radost z 
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poznání. Slovo praxe naopak znamená činnost, působení a vyjadřuje se jím obecně 

lidská aktivita, přetváření světa, budování a podobně. 

Dlouhou dobu bylo za pravou vědu považováno co největší odtržení od života a 

prosté nezaujaté poznávání. Od 17. století však v Evropě vznikalo nové pojetí vědy, 

které kladlo důraz na propojení vědeckých poznatků s praxí. Věda má dávat 

člověku moc a návod, jak ovládat k vlastnímu prospěchu přírodu a měnit 

podmínky lidského života k lepšímu. Za posledních tři sta let se díky vědě a 

praktickému použití jejích poznatků svět neuvěřitelně změnil. Je otázka, zda to nebylo 

příliš jednostranné a zda to skutečně vedlo vždy k lepšímu, ale to zatím ponechme 

stranou, neboť tímto problémem se budeme zabývat v druhé polovině 5. kapitoly. 

Tuto proměnu vědy a celé západní společnosti umožnilo těsné sepětí vědy s 

technikou. Technika je v nejobecnějším pojetí prostě jakákoli dovednost (i o 

hokejistovi říkáme, že má dobrou techniku hole). Ve vztahu k lidské civilizaci a vědě 

se jí míní vytváření a používání nástrojů, pomocí nichž člověk proměňuje svět. 

K zamyšlení 

Co mají společného umění a věda? Obojí je projevem lidské kultury a obojí nějakým 

způsobem poznává a vyjadřuje svět a obojí nějakým způsobem proměňuje člověka i 

lidstvo jako celek. A v čem je základní rozdíl? Věda i umění to dělají odlišným 

způsobem a mají při tom i různé cíle. 

Snažte se toto obecné zhodnocení konkrétně rozvést. Využijte příklady z praxe. 

Kontrolní otázky a úkoly: 

1. Vysvětlete termíny teorie a praxe. Uveďte příklady. 

2. Jak spolu teorie a praxe souvisí? 

Zapamatujte si: 
 Věda je významná součást soudobé lidské kultury. Není však příznačná pro 

všechny civilizace, neboť člověk dlouho vystačil s běžnou zkušeností. 
 Věda je procesem systematického a metodického poznávání skutečnosti 

(přírody, člověka, společnosti) za pomoci abstrakce a racionálního myšlení. 
 Věda se zabývá obecným poznáním, odděluje podstatné od nepodstatného a 

odvozuje obecně platné zákony. 
 Poznatky získané vědou lze ověřovat pozorováním, předpovídáním, 

experimentem a praxí. 
 Vztah mezi vědou a praxí se vyvíjel. Většina vědeckých poznatků je v 

současnosti obvykle okamžitě prakticky využívána. 
 Vznik moderní západní společnosti umožnilo těsné sepětí vědy s technikou. 

Test: 

XXII. Do oblasti kultury nepatří: 

a) holicí strojek 
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b) úřední formulář 

c) předpověď počasí 

d) polibek 

e) spánek 

XXIII. Instalační CD Windows můžeme zařadit: 

a) do sféry materiální kultury 

b) do sféry duchovní kultury 

c) do sféry materiální i duchovní kultury 

d) do žádné z nich 

 

XXIV. Sestavení počítače je: 

a) výtvarným uměním 

b) teoretickou vědou 

c) technickou záležitostí 

d) přírodním jevem 

 

XXV. Věda 

a) patří k nejstarším kulturním projevům lidstva 

b) posuzuje svět z hlediska dobra zla 

c) zkoumá obecně platné zákonitosti 

 

Ohlédnutí za kapitolou 
V této kapitole jsme se zabývali člověkem v lidském společenství. Charakterizovali 

jsme si tělesnou a duševní stránku člověka, prošli jsme etapami jeho vývoje. 

Dozvěděli jsme se, co je to psychohygiena. Zamysleli jsme se nad tím, co je to 

slušnost, a připomněli jsme si pravidla slušného chování. Poznali jsme, jak je 

důležitá správná komunikace mezi lidmi a co je nutné pro úspěšné zvládnutí (řešení) 

případných konfliktů. Dále jsme se zaměřili na problematiku lidského zdraví a jeho 

ochrany a na otázky zdravého životního stylu. Podrobněji jsme se zabývali různými 

formami závislostí. Řekli jsme si, co je to společenská skupina a sociální role, 

zamysleli jsme se nad lidskou solidaritou a nad problémy některých sociálních 

skupin u nás. Zvláštní pozornost jsme věnovali vrstevnickým skupinám a vztahům v 

nich. Posledním tématem této kapitoly byla lidská kultura. Stručně jsme odlišili 

kulturu od přírody a charakterizovali jsme si její tři hlavní okruhy a několik hlavních 

funkcí. V dalších oddílech jsme se zamysleli nad dvěma významnými projevy 

duchovní kultury — uměním a vědou. 
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Úkoly na závěr: 
Následující úkoly mají prověřit pochopení vyloženého učiva a jeho podstatných souvislostí, nejde o prosté 

ověřování osvojených poznatků.  

Představte si následující situaci: U vás doma je zaveden zvyk, že po příchodu ze školy 

si nejdříve píšete úkoly a připravujete se na další den. Pak teprve jdete ven, za kamarády 

nebo odpočíváte. Dneska se vám ale do učení nechce, cítíte se unavení, celý svět vás štve. 

Nasadíte si tedy walkmana na uši, natáhnete se na pohovku a pustíte naplno nějakou svou 

oblíbenou muziku. Do toho přijde maminka se slovy: „No co to má znamenat?!” Jaké 

řešení situace by bylo z vaší strany pasivní a jaké agresivní? Jak by to bylo při pokusu o 

asertivní chování, při snaze o dohodu? Jaké by bylo pasivní chování na straně maminky, 

jaké chování by bylo agresivní, jaké asertivní? 

Námět na diskusi: Co je to zdravý životní styl? Říkejte své názory na tuto otázku, 

povězte spolužákům, co jste na toto téma četli nebo slyšeli, přidejte vlastní zkušenosti. 

Vyzkoušeli jste nějaké „zaručené recepty” (zvláštní postupy na dosažení tělesné 

zdatnosti, „zázračné” diety či kúry apod.)? Co si myslíte o užívání (či nadužívání) 

různých vitaminů a takzvaných potravinových doplňků? Je podle vás důležitý dostatečný 

spánek a odpočinek? Jak by měl člověk odpočívat — a jak odpočíváte vy? 

 

Úkol pro celou třídu: Rozdělte se do čtyř skupin a do každého rohu třídy položte list 

papíru s tímto zadáním: 

1. Seznam důvodů, které člověka vedou k tomu vzít si drogu. 

2. Seznam důvodů, pro které dealeři distribuují drogy. 

3. Návrh preventivních opatření omezujících šíření drog. 

4. Návrh léčebných opatření pro narkomany. 

Každá skupina si vylosuje jeden z rohů, v němž stráví deset minut, během kterých 

sepíše svůj seznam důvodů či návrh opatření. Poté se každá skupina posune k dalšímu 

rohu a pokusí se doplnit seznam či návrh předešlé skupiny. Skupiny takto obejdou 

všechny čtyři rohy. Výsledky své práce pak společně prodiskutujte. 

S využitím poznatků z této kapitoly (o mezigeneračních vztazích, komunikaci, řešení 

konfliktů apod.) navrhněte, co by měli (nebo naopak co by neměli) dělat jednotliví 

členové rodiny pro vzájemné dobré vztahy, jak by mohli přispět k dobré domácí pohodě. 

Můžete vyjít i z vlastních zkušeností (z poměrů v rodině, v níž žijete). Potom seznamte se 

svým návrhem spolužáky. Jednotlivé návrhy porovnejte, případně o nich diskutujte. 

Dokud budeš šťastný, budeš mít mnoho přátel. Přijdou-li zlé časy, budeš sám. 

Zamyslete se nad uvedeným citátem římského básníka Ovidia. Jak mu rozumíte? 

Vyhledejte (ve svých oblíbených knížkách nebo v jiné literatuře, v časopisech apod.) 

další citáty týkající se přátelství, které vás zaujmou. Přineste je na další hodinu občanské 

nauky a seznamte s nimi své spolužáky. Možná osloví i je.  
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Vyberte si nějakou současnou českou subkulturu a zkuste ji popsat a vymezit vůči 

jiným subkulturám. Tento úkol není určen pro jednotlivce, ale pro skupiny asi pěti žáků. 

Jeho výsledek by měl být shrnut alespoň na dvou stranách referátu. 

 

Řešení testů: 

I. b XIV. a 

II. b XV. b 

111. a XVI. b 

IV. b XVII. a 

V. a XVIII. c 

VI. b XIX. b 

VII. c XX. a 

VIII. b XXI. b,c 

IX. b XXII. e 

X, c XXIII. c 

XI. c XXIV. c 

XII. b .                      XXV. c 

XIII. b   


