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Instinkt lineárnosti 

 

 

Autor: Zdeněk Kadeřábek 

Anotace:  

Vzdělávací materiál vychází z knihy Faktomluva od H. Röslinga a pracuje s daty z webu 

gapminder.org. Cílem textu je ukázat studentům různé typy křivek v grafech ze světa kolem 

nás. Učitel by měl studentům ukázat, že tvar křivky v následujícím textu závisí na více 

parametrech a není vždy dobře předpověditelný (což může seznam typů mylně nabízet). 

Všechny závislosti z reálného světa nelze rozdělit do několika škatulek a myslet si, že nás nic 

nepřekvapí. Proto je nutné brát i následující rozdělení tvarů křivek jen jako výběr, který má 

odbourat naše zažité lineární představy. Důležité je probrat se studenty události, které mají 

na tvar závislosti v grafu vliv. 

Lidé se často mýlí, protože předpokládají, že tempo růstu veličin kolem nás je pouze lineární. 

Zapomínají na exponenciální růst nakažených při začátku epidemie nebo na křivky tvaru S, 

kde se projeví omezenost populace, kterou chceme naočkovat. 

Materiál je vytvořen tak, aby dával prostor pro diskuzi se studenty: 

- Proč přestává křivka strmě stoupat?  

- Jak se šíří epidemie?  

- V jakém případě je křivka lineární a kdy rostou přírůstky násobně? 

- Jaké jsou další příčiny zkresleného pohledu na svět? 

Pracovní list je určen pro starší žáky ZŠ a studenty SŠ. Časová délka materiálu závisí na míře 

diskuse, která se rozvine ve třídě, a odpovídá asi dvěma vyučovacím hodinám.  
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Instinkt lineárnosti 

Instinkt lineárnosti se projevuje v naší tendenci vyvozovat závěry na základě jen určité části dat, bez 

ohledu na celková fakta. Chcete-li kontrolovat instinkt lineárnosti, pamatujte si, že křivky mohou mít 

různé tvary.  

Nepředpokládejte automaticky lineární závislosti. Mnoho trendů nepostupuje podle lineární 

závislosti. Mohou být křivky ve tvaru S, kopečku nebo může být nárůst násobný. Žádné dítě 

nepokračuje v růstu tempem z prvních šesti měsíců svého života – a žádný rodič to neočekává. 

Nejlépe je to patrné na příkladu růstu počtu obyvatelstva na naší planetě. Od poloviny 20. století se 

může zdát závislost jako lineární. Intuitivně se můžeme domnívat, že růst bude lineární i nadále, což 

znamená, že počet obyvatel bude dál neustále stoupat.  

Je možné, že se ve skutečnosti počet lidí zastaví na 10-12 miliardách a dál neporoste. Neboli – 

závislost už nadále nebude lineární. Je to skvělý příklad toho, jak na základě jen určité části 

předkládaných dat (v tomto případě lineární části křivky v grafu) může někdo vykonstruovat zcela 

nepodložené a nerealistické závěry.  

  

Video ke grafu:  
What makes the world 
population continue to grow? 

Poznámka: 

Nezapomeňte, že 

billion je v překladu 

miliarda. 
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Zajímá vás, jak přesné jsou předpovědi počtů obyvatel?  

Podívejte se na video pod QR kódem.  

https://www.gapminder.org/answers/how-reliable-is-the-world-population-

forecast/ 

 

Indická legenda – odměna za vynález šachovnice 

V jedné staré indické legendě pán Krišna požádá o jedno zrnko rýže na prvním poli šachovnice, pak 

o dvě zrnka na druhém poli, o čtyři zrnka na třetím poli, pak o osm a tak dále. Počet zrnek se na 

každém dalším poli vždy zdvojnásobili. Jak rychle narůstá počet zrnek s poli šachovnice?  

Načrtněte graf a odhadněte počet zrnek na posledním poli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nejspíše jste si všimli, že počet zrnek rýže neroste lineárně. Křivka bude ve tvaru 

exponenciální funkce. Toto tempo růstu je pro člověka těžko představitelné, což ztěžuje i naši 

představu o rychlosti šíření epidemie.   

 

Chcete se o exponenciálním růstu dozvědět více? Koukněte na následující video. 

 Kdy nastává u exponenciální funkce zlom a začíná prudký růst? 

https://www.youtube.com/watch?v=FxmsIUHExjQ    

https://www.gapminder.org/answers/how-reliable-is-the-world-population-forecast/
https://www.gapminder.org/answers/how-reliable-is-the-world-population-forecast/
https://www.youtube.com/watch?v=FxmsIUHExjQ


 

Klíčová aktivita „Podpora gramotností", část „Matematická gramotnost” je realizována v rámci projektu 
Implementace KAP JMK II, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177 v rámci Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, s finanční podporou z Evropské unie a Ministerstva školství 
mládeže a tělovýchovy. 

 

Počáteční šíření epidemie 

Pandemie virové choroby COVID-19, která je způsobena koronavirem SARS-CoV-2, vypukla v prosinci 

2019 ve městě Wu-chan v provincii Chu-pej v centrální Číně. Do České republiky se rozšířila před 

1. březnem 2020, kdy byly potvrzeny první tři případy. K 18. březnu 2020 bylo u nás potvrzeno již 

464 případů. 

Počátek epidemie se typicky modeluje exponenciálně, proto se podívejme na počty nakažených v ČR 

a zkusme namodelovat chování počtu nakažených osob v závislosti na dnech od začátku epidemie. 

Příklad: V tabulce jsou data zjištěných nakažených osob od 1. března 2020 v ČR.  

a) Označme počet nakažených 1. den a1, 2. den a2, 

atd. Do třetího sloupce poté vyplňte poměr počtu 

nakažených osob vzhledem k předchozímu dni,  

tj. 𝑞𝑛 =
𝑎𝑛

𝑎𝑛−1
. 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj dat:  

https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-

19/kumulativni-prehledy  

 

b) Navrhněte funkci, která by aproximovala počet nakažených v jednotlivých dnech. Vytvořte graf 

v Geogebře nebo jiném programu. 

 

 

 

 

 

 

Den = n 
Počet 

nakažených = an 
Poměr počtu 

nakažených = qn 

1 3 - 

2 3 1 

3 5 1,667 

4 6  

5 9  

6 20  

7 27  

8 33  

9 39  

10 64  

11 95  

12 117  

13 142  

14 190  

15 299  

16 384  

https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19/kumulativni-prehledy
https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19/kumulativni-prehledy
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Graf vaší funkce: https://www.geogebra.org/graphing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Vypočítejte hodnoty vámi navržené funkce pro 5. až 8. den. Porovnejte je s hodnotami v tabulce. 

a5 =      a7 = 

 

a6 =      a8 = 

 

 

Při porovnání vypočítaných hodnot a grafu vaší funkce jste nejspíše zjistili, že tvar křivky odpovídá 

průběhu počtu nakažených osob, ale hodnoty se v jednotlivých dnech liší, viz řešení. Nešlo by vytvořit 

přesnější funkci?  

 Po využití regresní analýzy dat lze získat vhodnější funkci popisující chování počtu 

nakažených, která je tvaru 𝑎(𝑛) = 1,9466 ⋅ 𝑒0,3376⋅𝑛. Porovnejte v Geogebře vaši funkci 

s touto funkcí. 

 Bude se epidemie šířit neustále podle navržené funkce? Co může mít vliv na její další 

chování?  

https://www.geogebra.org/graphing
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Tvary křivek 

Křivky v grafech naleznete různého tvaru. Nyní si všimněme základních tvarů, s kterými se často 

setkáte.  
Poznámka: Vodorovná osa předchozích čtyř grafů znázorňuje rozdělení světové populace do čtyř příjmových 

úrovní, viz úvodní materiál. 

 Lineární růst – Delší život a vyšší příjem jdou často ruku v ruce. 

 Křivky ve tvaru S – Počet ledniček roste s vyšším HDP na člověka, ale tento růst není 

neomezený a časem se ledničky ustálí na rozumném počtu.  

  

 

Okomentujte jednotlivé grafy. Proč mají právě takový tvar? 

 



 

Klíčová aktivita „Podpora gramotností", část „Matematická gramotnost” je realizována v rámci projektu 
Implementace KAP JMK II, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177 v rámci Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, s finanční podporou z Evropské unie a Ministerstva školství 
mládeže a tělovýchovy. 

 

 Křivky tvaru skluzavky – Počet dětí na jednu ženu v závislosti na příslušnosti do příjmové 

kategorie.  

 

 

 Křivky ve tvaru kopečku – Rozložení inteligence v populaci. 

  

Okomentujte jednotlivé grafy. Proč mají právě takový tvar? 
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 Křivky zdvojnásobování – Počet množících se bakterií.  

 
 

 U této závislosti jste si jistě vzpomněli na úvodní Indickou legendu se zrnky rýže a na 

epidemii. 

Odhadněte tvary křivek v následujících závislostech, dokreslete grafy a zdůvodněte svou hypotézu. 
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Zdroje: Text je značně inspirován následující knihou Faktomluva. 

 ROSLING, Hans, Ola ROSLING a Anna ROSLING RÖNNLUND. Faktomluva: deset důvodů, proč 

se mýlíme v pohledu na svět – a proč jsou věci lepší, než vypadají. Přeložil Eva NEVRLÁ. 

V Brně: Jan Melvil Publishing, 2018. Pod povrchem. ISBN 978-80-7555-056-9. 

 Obrázek 10 instinktů: 

https://i.pinimg.com/originals/59/34/ba/5934ba7613274a665fa67eca86bc934a.png 

 GAPMINDER [online]. [cit. 2020-11-01]. Dostupné z: https://www.gapminder.org/tools/  

- Tvorba grafů a zdroje dat. 

 Zdroj dat o COVIDu 19 v ČR:  

https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19/kumulativni-prehledy  

 Odkazy na videa v materiálu: 

- What makes the world population continue to grow? 

https://www.gapminder.org/answers/what-makes-the-world-population-continue-

to-grow/ 

- How reliable is the world population forecast? 

https://www.gapminder.org/answers/how-reliable-is-the-world-population-

forecast/  

- Kdy nastává u exponenciální funkce zlom a začíná prudký růst? 

https://www.youtube.com/watch?v=FxmsIUHExjQ 

 

 

 

 

 

Řešení Indické legendy:  

Král ocenil učencovu skromnost, ale odměna se mu zdála příliš malá. Když učenec trval na svém, 

vyslal král sběrače rýže do všech koutů rozlehlé Indie. Záhy králi přišla šokující zpráva: v celé Indii není 

dost rýže, abyste uspokojil učencovo přání! Král se nejprve rozzlobil a uklidil se až poté, co mu učenci 

vysvětlili, že zrníček by bylo třeba: 264 - 1 = 18 446 744 073 709 551 615.  

Na posledním poli bude 263 zrníček rýže. Křivka bude ve tvaru exponenciální funkce. 

  

https://i.pinimg.com/originals/59/34/ba/5934ba7613274a665fa67eca86bc934a.png
https://www.gapminder.org/tools/
https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19/kumulativni-prehledy
https://www.gapminder.org/answers/what-makes-the-world-population-continue-to-grow/
https://www.gapminder.org/answers/what-makes-the-world-population-continue-to-grow/
https://www.gapminder.org/answers/how-reliable-is-the-world-population-forecast/
https://www.gapminder.org/answers/how-reliable-is-the-world-population-forecast/
https://www.youtube.com/watch?v=FxmsIUHExjQ
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Řešení epidemie: Předpokládaná vámi navržená funkce a přesnější exponenciální funkce. 

 

 

b) 𝑦 = 1,40731𝑥, 𝑦 = 2 ⋅ 1,40731𝑥 nebo 𝑦 = 2 ⋅ 1,38191𝑥 (1,38 získáno geometrickým průměrem z 

poměrů v tabulce) 

 

c) Dosazením do vzorce = 1,40731𝑥 , získáte a5 =5,5, a6 = 7,8, a7 = 10,9, a8 = 15,4. 

Dosazením do vzorce 𝑦 = 2 ⋅ 1,40731𝑥, získáte a5 =11,0, a6 = 15,5, a7 = 21,9, a8 = 30,8. 

Dosazením do vzorce = 2 ⋅ 1,38191𝑥 , získáte a5 =10,0, a6 = 13,9, a7 = 19,2, a8 = 26,6. 

  

Modrá 𝑦 = 1,40731𝑥 

Modrá čárkovaná 𝑦 = 2 ⋅ 1,40731𝑥 

Červená 𝑦 = 2 ⋅ 1,38191𝑥 

Oranžová 𝑦 = 1,9466 ⋅ 𝑒0,3376𝑥 
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Řešení křivek: 

 

 

Další křivky: 

  


