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Úvod 

Tato práce vznikla za účelem přispět ke zlepšování učebnic fyziky tím, že 

sleduje strategie čtení učebního textu a vliv položených otázek na práci s tímto 

textem. Do jisté míry modeluje situaci, kdy vyučující nechá žáky přečíst text, 

následně jim položí související otázky a nechá žáky hledat odpovědi v textu, s tím, že 

sledujeme, jak v této situaci žáci postupují. Dále práce sleduje, co si žáci při tomto 

přístupu z textu zapamatují a jestli a jak pracují s grafem a ilustracemi. 

Práce je členěna do 3 kapitol a obsahuje 4 přílohy. Kapitola 1 se zabývá teorií 

vlivu otázek na prohlížení, použitou metodou oční kamery, návrhem výzkumu a jeho 

motivací a cíli. Kapitola 2 se zaměřuje na sestavení zkoumaného materiálu a otázek 

k němu doplněných. Kapitola 3 se zabývá výsledky výzkumu, konkrétně 

pozorovanými strategiemi čtení, vlivem otázek na čtení a zapamatování, využitím 

grafů a analýzou toho, co si žáci zapamatovali. Příloha 1 obsahuje údaje získané 

z dotazníků od účastníků výzkumu, Příloha 2 testovaný materiál předcházející 

vlastnímu čtení učebních textů, Příloha 3 získané gaze ploty a Příloha 4 mapy 

pozornosti. 
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1. Teorie 

V průběhu času bylo postupně formulováno několik hypotéz o tom, na základě 

čeho a kam zaměřují lidé svou pozornost. Jejich shrnutí najdeme například u 

Duchowskeho (2006). První z hypotéz je označována jako von Helmholtzovo „Kde“. 

Von Helmholtz zmiňuje, že pozornost může být cíleně zaměřena i na objekt 

nacházející se v periferní oblasti vidění, ale pohyby očí převážně reflektují vůli 

prohlédnout si objekt do detailů. Oproti tomu stála Jamesova teorie spojující 

pozornost s vnitřními myšlenkovými pochody jedince a zaměřující se na „Co“, 

konkrétně význam nebo očekávání spojené s předmětem v ohnisku pozornosti. 

Dohromady tyto teorie tvoří velmi zjednodušený model toho, jak funguje vizuální 

pozornost na nižší kognitivní úrovni. 

1.1. Role otázek při učení se z učebnice 

Při volném prohlížení kresby je pozornost zaměřována na jiné části, než když 

je před prohlížením položena otázka týkající se vyobrazené scény, díky čemuž je 

z analýzy pohybu očí možné zjistit, za jakým účelem si dívající se člověk kresbu 

prohlížel. Tento poznatek vyplynul z přelomového výzkumu v roce 1967 (Borji a Itti, 

2014 podle Yarbuse, 1967) a byl následně ověřen a potvrzen dalšími studiemi, jak 

diskutují například Borji a Itti (Borji & Itti, 2014). Tvrzení podporuje také 

Duchowski (2006). V jeho práci je uvedeno, že mentální kapacita člověka není 

neomezená, a pozornost ji ze všech přijímaných smyslových podnětů směřuje na ty, 

které jsou pro nás významné. Na základě toho došli Borji a Itti (2014) k závěru, že 

výsledky experimentu zaměřeného na pozornost mohou být ovlivněny instrukcemi, 

které pozorovaná osoba obdrží před zahájením pokusu, a také očekáváním, se kterým 

tato osoba experiment podstupuje. 

Pokud víme, že položená otázka má vliv na to, jak procházíme obrázek, 

můžeme se dále ptát, jestli a jaký mají otázky vliv na čtení textu. 
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1.1.1. Vyvracející a vysvětlující texty 

Podle článku v Journal of Educational Psychology (Silfhoutová a spol., 2014) 

si studenti během čtení učebních textů vytváří jejich mentální reprezentaci, v jejíž 

tvorbě pomáhají vhodné spojovací výrazy mezi jednotlivými částmi textu. Tato 

mentální reprezentace je nezbytná pro to, aby se čtenář z textu něco naučil. 

Z výzkumu vyplynulo, že se studenti více naučili z textu obsahujícího spojovací 

výrazy typu „proto“ a „a tedy“, a to nezávisle na tom, jak byly informace v textu 

uspořádány. Větší vliv spojovacích výrazů byl potom pozorován u studentů mířících 

na odborné školy oproti studentům chystajícím se na univerzity. 

Ariasi a Masonová v roce 2011 ukázali, že pokud má student o daném tématu 

chybnou představu, neboli miskoncepci, mohou tyto předchozí vědomosti bránit 

tvorbě nového situačního modelu, který by byl vědecky přesnější nebo správnější. 

Aby byl úspěšně vytvořen situační model textu, je potřeba revidovat předchozí 

znalosti, což může být složité. Ariasi a Masonová dále definují vyvracející text jako 

takový text, který zmiňuje běžnou miskoncepci, přímo ji popírá, a následně nabízí 

vědecké vysvětlení. 

Z vyvracejícího textu se podle Ariasiho a Masonové studenti naučí více než 

z vysvětlujícího textu o jinak identickém obsahu. Vyplývá to z výsledků testů 

čtyřiceti univerzitních studentů, kteří dostali při výzkumu vyvracející nebo 

vysvětlující text na dané téma. Tento výzkum také ukázal, že čtenáři vyvracejícího 

textu věnovali delší čas čtení vědeckých konceptů než čtenáři vysvětlujícího textu. 

Příklady vysvětlujícího a vyvracejícího textu viz Obrázek 1 a Obrázek 2. 
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Obrázek 1 - příklad vysvětlujícího textu použitého ve výzkumu z roku 2011 (Ariasi a Masonová, 2011) 

 

Obrázek 2 - příklad vyvracejícího textu použitého ve výzkumu z roku 2011 (Ariasi a Masonová, 2011) 
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Existují tři základní teorie, proč tomu tak je (zdroj: Ariasi a Masonová, 2011 

podle Hynda, 2003). První z nich říká, že vyvracející texty vyvolávají nespokojenost 

se současnou koncepcí, vysvětlují vědecký koncept, ukazují ho na uvěřitelných 

příkladech a ukazují užitečnost nové koncepce, kterou čtenáři představují. Druhá 

teorie říká, že vyvracející texty zvyšují pravděpodobnost, že uvedený koncept 

přijmeme jako důvěryhodný a uvěřitelný. Podle třetí teorie působí vyvracející texty 

na centrum zpracování textových informací místo na jeho periferní oblasti. 

Ve studii (Ariasi a Masonová podle Broek a Kendeouové, 2007) navrhli, že pro 

revizi znalostí je důležitá současná aktivace miskoncepce a vědeckého vysvětlení, 

čímž je zajištěno, že si čtenář uvědomí jejich rozdílnost. Vyvracející texty přesně to 

způsobují. 

1.1.2. Dřívější výzkumy s využitím oční kamery ve vzdělávání 

Podle studie (Lai a spol., 2013) mezi lety 2000 a 2018 proběhlo v oblasti 

vzdělávání 81 výzkumů za pomoci oční kamery, z nichž se velká část zaměřila na 

schopnost osvojit si novou látku. 53 z těchto 81 studií mapovalo zpracovávání 

informací, 26 se zabývalo strategiemi podávání instrukcí a jejich výsledky. 14 studií 

přezkoumávalo již existující teorie, 15 se zaměřilo na rozdíly mezi jednotlivci a 9 

studií se zaměřilo na učební strategie žáků a jejich efektivitu. 3 a 3 studie se zabývaly 

procesem rozhodování a vlivem sociálně kulturního pozadí pozorované osoby. 

Z výše zmíněných okruhů se našemu výzkumu nejvíce blíží studie zaměřené na 

metody podávání instrukcí. Ze studií na toto téma rozebraných ve výzkumu (Lai a 

spol., 2013) se většina zaměřila na multimédia, především animace. Několik z nich 

se dále zaměřilo na design textů nebo řešení problémů, uváděny jsou konkrétně tyto: 

Ariasi & Masonová, 2011; Blythe et al., 2012; Hegarty, Canham & Fabrikant, 2010; 

Lewis & Mensink, 2012; Liu & Shen, 2011; She & Chen, 2009. 

Probíhají také výzkumy zaměřené na fyzikální vzdělávání, konkrétně například 

na interpretaci grafů (Vondráčková, 2018), a souhrnné studie zaměřené na využití 

oční kamery ve fyzikálním vzdělávání (Kekule, 2014). 
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1.2. O oční kameře 

Zvýšení počtu výzkumů užívajících oční kamery v oblasti vzdělávání mezi lety 

2009 a 2012 podle Lai a spol. (2013) naznačuje, že eye-tracking je nadějnou 

metodou, pomocí které propojit výsledky učení se s kognitivními procesy. Přitom 

vycházíme z předpokladu, že pohyb očí odpovídá zaměření pozornosti. 

Existuje několik metod měření pohybu očí, které se liší jak přesností a 

spolehlivostí získaných dat, tak tím, do jaké míry samotné měření může ovlivnit 

výsledky (Duchowski, 2006). Jako příklad můžeme uvést měření elektrického 

potenciálu kůže okolo očí, speciálně upravené kontaktní čočky nebo metodu odrazu 

od rohovky. 

My jsme ve výzkumu zvolili z důvodu dostupného vybavení metodu odrazu od 

rohovky. Pro zajímavost uveďme, že první úspěšné měření pomocí sledování pohybu 

očí touto metodou proběhlo v roce 1901, i když masovější rozšíření této metody ve 

výzkumech začalo až v 70. letech minulého století (Robinson, 1968, podle 

Duchowskeho, 2006). Měření pomocí odrazu od rohovky musí vždy předcházet 

kalibrace zařízení, což má za následek, že pokud sledovaná osoba pohne během 

měření hlavou, nemůžeme přesně určit pozici očí a tedy jakkoliv tuto informaci dále 

zpracovávat, například určit, mezi kterými slovy došlo k regresi. Podrobnější popis 

metody nalezneme například bakalářské práci Terézie Vondráčkové (Vondráčková, 

2018) 

Ukázku, jak vypadají naměřené hodnoty v případě, kdy žák pohnul hlavou 

v průběhu zaznamenávání pohybu očí, představuje Obrázek 3. Je vidět, že vyznačené 

fixace v prvním odstavci a posledním odstavci (viz modře označené oblasti) se 

nachází v různé vzdálenosti od levého okraje odstavce a zároveň od horního okraje 

odstavce. 
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Obrázek 3 - gaze plot p03, kde žák pohnul v průběhu měření hlavou (viz rozdíl mezi posledním odstavcem 

a prvním odstavcem, označeno modře) 

Při sledování pohybu očí rozlišujeme takzvané fixace a sakády. Podle definice 

z roku 1998 (Reyner, 1998, podle Baxe, 2013) jsou fixace časové intervaly, během 

kterých zůstává oko v klidu mezi sakádami, dlouhé alespoň 250-300 ms. Sakády jsou 

potom přesuny oka mezi jednotlivými fixacemi (Kekule, 2014). 

Sakády můžeme dále dělit na několik typů podle jejich účelu a směru (Jošt, 

2009). Podle směru dělíme sakády na dopředné, tedy po směru čtení textu, a regrese, 

neboli zpětné sakády. Zpětné sakády mohou probíhat buď v rámci slova, což značí, 

že bylo napoprvé chybně zpracováno, nebo na slovo jiné. Tento typ zpětné sakády 

ukazuje na identifikaci problematické pasáže a pokus o její lepší zpracování. Dále se 

dělí na dva typy podle jeho efektivity. U zdatnějších čtenářů dochází k přesnému 
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návratu na problematické místo, tzv. return sweep, zatím co u méně schopných nebo 

zkušených čtenářů probíhá návrat několika sakádami označovanými jako backtrack. 

V našem výzkumu se budeme zabývat převážně regresemi. 

Podle cíle výzkumu můžeme volit, jaké ukazatele (angl. eye-tracking metrics) 

jsou pro nás důležité. Podle výzkumu (Lai a spol., 2013, podle Jacoba a Karna, 2003) 

jsou nejčastěji využívány počet fixací (angl. fixation count), poměrné části času 

stráveného na jednotlivých oblastech zájmu (angl. proportion of time spent on each 

area of interest (AOI)), průměrná délka fixace (angl. average fixation duration), 

počet fixací na každé oblasti zájmu (angl. fixation count on each AOI), střední doba 

strávená prohlížením každé z oblastí zájmu (angl. gaze duration mean on each AOI) 

a počty fixací za sekundu (angl. fixation rate (count/s)). Také nás může zajímat 

celková délka fixací (angl. fixations duration). 

Velkou nevýhodou typických dostupných prostředků k měření pohybu očí je, 

že měří relativní polohu očí vůči hlavě, což znamená, že je potřeba, aby hlava 

zůstávala fixovaná na místě vůči pozorovanému objektu. Fixace hlavy přitom může 

způsobovat nepohodlí a zhoršení pozornosti, čímž může dojít ke zkreslení výsledků. 

V současné době se už začínají objevovat i přístroje, které pomocí infračerveného 

paprsku odhadují pozici hlavy a získané pozice očí na základě toho korigují. 

1.3. Návrh výzkumu 

1.3.1. Motivace využití metody oční kamery 

Podle Ariasiho a Masonové (2011) se většina výzkumů zabývajících se 

studiem z vědeckých textů zaměřuje na takzvané off-line měření, tedy zpracování 

informací získaných v tomto případě po samotném přečtení textu. Sledování pohybu 

očí nám naopak poskytuje informace on-line, neboli přímo ze samotného čtení. 

Dalším běžně používaným způsobem sběru informací on-line je přemýšlení nahlas, 

ovšem nevýhodou této metody je, že jakákoliv ústně sdělená informace podléhá 

vnitřní cenzuře pozorovaného. Navíc u zautomatizovaných a rychlých procesů, 

kterým čtení bezesporu je, může účastník některé části procesu opomenout 

komentovat, nebo si jich nemusí být vědom.  V některých studiích se používá 
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kombinace obou výše uvedených online procesů. V případě této studie mohli 

účastníci čtení textu realizovat případný komentář nahlas. 

Dalším faktorem při navrhování výzkumu byl také vliv již existujících 

projektů, které využívají sledování pohybu očí ke zlepšení učebních textů. Projekt 

Text 2.0 (viz https://text20.net/) pod záštitou German Research Center for Artificial 

Intelligence se zaměřuje na tvorbu interaktivních textů, které dokážou mimo jiné 

překládat problémová slova nebo v případě rychlého pročítání zvětšit kontrast mezi 

důležitými a nedůležitými informacemi. Můžeme také zmínit projekt HyperMind 

(viz http://iql-lab.de/en/research/), jehož cílem je přímo tvorba učebnice fyziky, která 

se na základě sledovaného pohybu očí čtenáře přizpůsobuje jeho individuálním 

potřebám. Nicméně než budou takové učebnice běžně dostupné, můžeme se zaměřit 

na to, jak zlepšit grafickou i obsahovou stránku učebnic bez náročné technologie. 

1.3.2 Cíle výzkumu 

Cílem výzkumu je porovnat, jak probíhá čtení a následné vybavení si 

studijního textu žáky v případě textu převzatého z učebnice a identického textu 

doplněného o otázky. 

Ve výzkumu jsme si položili následující otázky: 

a) Jak bude probíhat čtení učebního textu z fyziky žáky? Jaké hodnoty 

typických indikátorů (celková doba čtení, počet fixací (angl. fixation count), 

průměrná doba fixací (angl. average fixation duration) můžeme očekávat? A 

jaké typické základní strategie čtení se mezi žáky objeví?  

b) Jak se budou lišit měření pro skupinu žáků s otázkami a skupinu bez otázek? 

c) Jak se změní strategie čtení textu skupiny žáků s otázkami mezi prvním a 

druhým úsekem studijního textu? 

d) Bude struktura zapamatovaných informací studentů, kteří měli k dispozici 

otázky, odpovídat struktuře otázek položených v textu? A bude 

korespondovat se zaznamenanými pohyby očí? 

Naše hypotézy, stanovené před začátkem výzkumu a jeho vyhodnocením, byly 

následující: 

https://www.youtube.com/channel/UCvY5Q4sIRXThuJf6uqRE7-Q
https://www.youtube.com/channel/UCvY5Q4sIRXThuJf6uqRE7-Q
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a) Očekávali jsme, že při čtení bude docházet k vyššímu počtu regresí, jelikož 

vybraný učební text je náročnější na pochopení. Očekáváme několik 

možných pozorovaných strategií. První z nich je plynulé přečtení celého 

textu, při němž bude docházet pouze k regresím v rámci slova. Druhou 

uvažovanou možností je první strategie doplněná o následné druhé čtení, 

případně návrat ke konkrétním pasážím, které byly pro žáka náročné. Třetí 

možnou strategií je opakované čtení kratších úseků textu, dokud si žák není 

jistý jejich pochopením, a následný přesun k dalšímu, navazujícímu úseku. 

b) Předpokládali jsme několik možných strategií žáků, kteří dostanou 

k dispozici otázky související s předloženým textem. První možnost, kterou 

jsme zvážili, byla, že si přečtou text, po něm otázky a během čtení otázek se 

budou vracet k příslušným pasážím textu. Této teorii by odpovídaly 

regresivní sakády směřující k části textu, ve které se nachází odpovědi na 

položené otázky, a následný návrat k otázkám. Druhá teorie říkala, že si 

studenti nejprve přečtou otázky a až po té začnou číst text, ve kterém se 

zaměří více na informace, které odpovídají na položené otázky. Této teorii by 

odpovídala kratší doba fixace v oblastech, kterých se otázky netýkají. Podle 

třetí teorie by neměli studenti věnovat otázkám větší pozornost. Došlo by 

tedy k jejich přečtení, pravděpodobně po přečtení textu za použití některé ze 

strategií navrhovaných v bodě a), ale nedošlo by k regresím. 

Vzhledem k podmínkám, za kterých bude výzkum probíhat, očekáváme spíše 

kvalitativní než kvantitativní výsledky. Ty by mohly alespoň naznačit, jestli 

je tato otázka potenciálně zajímavá pro další výzkum.  

c) Při čtení první části učebního textu studenti nevěděli, že jim na konci bude 

položena otázka, co si z textu zapamatovali, nikoliv otázky uvedené v jejich 

učebním textu. Bylo možné předpokládat, že u druhé části textu už budou 

otázku očekávat v této podobě, a uzpůsobí tedy svou strategii, aby byli 

schopni lépe odpovědět. Podle první naší hypotézy by mělo dojít k tomu, že 

žáci si ve druhé části budou otázek všímat stejně nebo více, což by 

znamenalo, že je považují za přínosné v rámci lepšího zapamatování textu. 

To by v kombinaci s otázkou d) mohlo poskytnout zpětnou vazbu tvůrcům 
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učebnic. Druhá hypotéza je, že žáci naopak otázky využijí méně, což by 

naopak ukazovalo na to, že je identifikovali jako neužitečné. 

d) Hypotéza, kterou jsme před vyhodnocením výsledků výzkumu formulovali, 

odpovídá tomu, že struktura odpovědí studentů bude odpovídat struktuře 

odpovědí na položené otázky, více potom u druhé části textu než u první 

části, kde studenti nečekali závěrečnou otázku. Očekáváme, že struktura bude 

v souladu se zaznamenanými pohyby očí. 

1.3.3. Sestavení testovacího materiálu 

Při sestavování testovacího materiálu jsme se zaměřili na několik hlavních 

bodů. Volbu samotného textu, volbu otázek, o které text doplnit pro skupinu 

s otázkami, sestavení samotného testovacího materiálu a nakonec jeho doplnění o 

vhodné instrukce a sestavení dotazníku pro účastníky. 

Text jsme vybírali z běžně používaných učebnic fyziky. Rozhodli jsme se 

použít téma, které bývá pro studenty náročné, abychom snížili pravděpodobnost, že 

při dotazu na zapamatování textu budou vycházet z předchozí znalosti tématu. 

Zároveň jsme volili takovou část učebnice, která obsahuje obrázky i graf, abychom 

mohli sledovat, zda studenti tyto prvky využijí. Část I a část II jsme volili jako na 

sebe přímo navazující části učebnice. 

Otázky, o které text doplnit, jsme sestavovali tak, aby byly v některých 

případech odpovědi přímo napsány v učebním textu, ale jindy museli žáci samostatně 

přemýšlet. Cílem bylo sledovat reakci žáků na tuto situaci. 

Při sestavování materiálu jsme se rozhodli zachovat vlastní text tak, jak byl 

použit v učebnici, ale odstranit okrajovou lištu, která by zřejmě přitahovala pozornost 

žáků v průběhu čtení textu a interakce čtení vlastní textu a těchto přídavných 

informací už nebyla předmětem našeho zájmu. Otázky jsme umístili pod učební text, 

aby bylo možné pozorovat rozdíl mezi tím, když žáci cíleně nejprve čtou otázky a 

když čtou text od začátku do konce. Zároveň jsme mezi otázky umístili dostatečné 

mezery, aby bylo snadno rozeznat, na kterou otázku se žák zaměřuje v případě 

přesunu mezi otázkami a textem, který by mohlo být složitější sledovat. Velikost 
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písma jsme volili podobnou výňatku z učebnice a v obou případech takovou, aby 

bylo možno text pohodlně přečíst na vzdálenost nutnou pro měření. 

Abychom zajistili co nejmenší ovlivnění výsledků měření počátečními 

instrukcemi (viz podkapitola 1.1.), a přitom jsme dostatečně simulovali skutečné 

učení se žáků, bylo rozhodnuto, že instrukce před čtením testovacího materiálu 

nebudou obsahovat instrukci ve smyslu: „Přečtěte si následující text,“ ale musí 

obsahovat informaci o tom, že po čtení bude následovat otázka na zapamatování 

informací z textu. 

Samotnému testovanému materiálu jsme se dále rozhodli předřadit několik 

slidů, jejichž cílem v rámci našeho výzkumu bylo pouze žáky lehce rozptýlit, aby 

nervozita z nahrávání pohybu jejich očí ustoupila a měla tak menší vliv na výsledky 

měření. 

Použili jsme dotazník pro účastníky dostupný z předchozích výzkumů 

upravený tak, aby otázky odpovídaly předmětu fyzika. 
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2. Realizace výzkumu 

2.1. Zkoumaný materiál 

Učební text byl převzat z učebnice Fyzika 6 – učebnice pro základní školy a 

víceletá gymnázia od nakladatelství Fraus (viz seznam literatury).  

Prezentace, která byla žákům promítána, byla vytvořena v programu 

příslušejícímu k námi použité oční kameře, viz podkapitola 2.3. První část prezentace 

obsahovala instrukce ve znění: „Na následujícím slidu je text z učebnice. Až s ním 

budete hotovi, ukončete klávesou Esc promítání a my se zeptáme, co si z textu 

pamatujete,“ a následně část I příslušného materiálu. Druhá část prezentace 

obsahovala nejprve identické instrukce, následně část II stejného materiálu. 

2.2. Vzorek žáků 

Žáci byli vybíráni z návštěvníků Interaktivní fyzikální laboratoře na základě 

dobrovolnosti a zájmu o prováděný výzkum nebo jeho metodu. Jednalo se o žáky 

prvních a druhých ročníků ze dvou pražských gymnázií a jedné střední odborné 

školy, vždy ze čtyřletých vzdělávacích oborů, a jednu vyučující. 

Bylo zahájeno celkem 15 měření, z nichž měření 8 a 15 nebyla dokončena, 

proto nebudou dále zmiňována. 

Veškerá data z dotazníků jsou k nahlédnutí v tabulce v Příloha 1. Zde uvedeme 

pro názornost porovnání zastoupení chlapců a dívek (viz Obrázek 4) a jaká část již 

téma obsažené ve zkoumaných materiálech probírala ve škole (viz Obrázek 5). Pro 

zajímavost uvádíme také Obrázek 6, který znázorňuje odpovědi na otázky: „Fyzika 

(resp. matematika) mě baví.“ 
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Obrázek 4 - graf poměrného zastoupení mužů a žen ve výzkumu 

 

Obrázek 5 - graf poměrného zastoupení účastníků, kteří téma zkoumaného materiálu dříve probírali ve 

škole 

 

Obrázek 6 - graf názoru žáků na vyučovací předměty matematika a fyzika 
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2.3. Použitá oční kamera a software 

Pro výzkum byla použita oční kamera Tobii TX300 a k ní náležející software 

TobiiPro 3.2. Frekvence kamery je 300 Hz s chybou určenou jako 0,3% (Tobii, 

2010). Software byl využit k sestavení zkoumaného materiálu do prezentace a 

následnému zpracování získaných dat. 

2.4. Postup testování 

Na začátek prezentace byly umístěny čtyři fyzikální úlohy (viz Příloha ), 

jejichž účelem bylo rozptýlit žáka, aby nervozita z nahrávání ovlivnila výsledky co 

nejméně. Odpovědi sděloval žák vždy nahlas a byly zaznamenány na jeho dotazník. 

Následně dostal žák instrukci, že mu bude promítnut text, a až s ním bude 

hotov, má přepnout slide prezentace a informovat osobu provádějící měření. Také 

byl informován o průběhu měření z hlediska metody oční kamery. Žákovi byla 

promítnuta část I zkoumaného materiálu. 

Po přečtení části I bylo žákovi oznámeno, že se ho nyní osoba provádějící 

měření zeptá, co si z textu pamatuje, a byl požádán o svolení s pořízením zvukového 

záznamu odpovědi. Následně byla zaznamenána jeho odpověď. 

Po části I a zvukovém záznamu odpovědi následovalo promítnutí části II. 

Po jejím přečtení byla žákovi opět položena otázka, co si zapamatoval, a opět 

byl pořízen zvukový záznam jeho odpovědi. 

Na závěr byl žák požádán o vyplnění dotazníku. Dotazník byl opatřen číslem 

příslušného měření, stejně tak byly označeny i zvukové záznamy, aby byla 

zachována anonymita žáků. 

Jelikož jsme měli k dispozici pouze jednu oční kameru, probíhalo vždy jedno 

měření najednou. Pro snížení vlivu školy na výsledky výzkumu jsme střídali zadání 

materiálu I a materiálu II mezi po sobě jdoucími žáky (neboli první žák dostal k 

dispozici materiál I, druhý žák materiál II, třetí opět materiál I a tak dále). 
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2.5. Zpracování dat 

Ke kvalitativnímu zpracování dat byly využity dva typy vizualizace 

naměřených dat nabízené použitým softwarem, tzv. gaze ploty a mapy pozornosti 

(angl. heat mapy). Kvantitativní údaje byly rovněž získány přímo z použitého 

softwaru. 

2.5.1. Gaze plot 

Gaze plot je grafické znázornění naměřených fixací a sakád jednoho žáka. 

Fixace jsou zobrazovány jako barevné kruhy spojené úsečkami sakád. Lze ho 

exportovat jako video nebo exportovat pouze statický obrázek. Mezi další možnosti 

nabízené použitým softwarem patří číslování fixací, které do určité míry umožňuje i 

na obrázku určit pořadí, ve kterém byly zaznamenány, nebo znázornění doby trvání 

fixací pomocí rozdílných velikostí kruhů. Sakády jsou zobrazovány jako úsečky 

spojující po sobě jdoucí fixace. 

Obrázek 7 představuje ukázku gaze plotu s vyznačeným pořadím fixací a 

znázorněnou dobou jejich trvání. 

 

Obrázek 7 - ukázka gaze plotu; fixace očíslované, znázorněna doba trvání fixací 
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V rámci zpracování našeho výzkumu jsme využívali gaze ploty převážně ve 

formátu videí. Naším hlavním cílem přitom bylo identifikovat k jakým sakádám u 

žáků docházelo. Na základě těchto údajů jsme následně identifikovali zvolenou 

strategii čtení učebního textu a zároveň využití poskytnutých otázek v materiálu II. 

Ukázky regresí zobrazených pomocí gaze plotu představuje Obrázek 8. 

 

Obrázek 8 – gaze ploty regrese v rámci slova (nahoře, fixace 1 až 2 a 3 až 4); backtrack (uprostřed, fixace 2 

až 6); return sweep (dole, fixace 3 až 5) 

2.5.2. Mapy pozornosti 

Mapa pozornosti je grafické znázornění toho, které oblasti byly nejčastěji nebo 

po nejdelší dobu fixovány, a typicky se pro jejich vytvoření využívají naměřené 

údaje od více žáků najednou, pokud chceme identifikovat oblasti, které přitahují 

pozornost univerzálně. Lze vytvořit mapu pozornosti pro jednotlivého žáka, z níž 

můžeme identifikovat oblasti, které byly zajímavé nebo náročné právě pro něj. 

Software také umožňuje inverzní, černobílé zobrazení, které umožňuje snadnou 

identifikaci nejdéle fixovaných slov. 



 

 18 

V rámci našeho výzkumu jsme mapy pozornosti využili primárně ke zjištění, 

v jakém rozsahu využívají žáci ilustrace a grafy související s učebním textem. 

Ukázky map pozornosti představuje Obrázek 9. 

 

Obrázek 9 – mapa pozornosti klasická (vlevo) a inverzní, černobílá (vpravo) 
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3. Výsledky výzkumu 

Ze 13 dokončených měření (tj. naměřeny hodnoty pro část I a II materiálu) 

jsme vyřadili pouze část I měření 6, protože bylo zachyceno méně než 70% poloh 

očí. U všech ostatních měření se pohybuje toto číslo kolem 80%. 

U měření číslo 2, 3 (část I), 4 (část I), 5, 9 a 12 (část II) dále došlo k pohybu 

hlavou. Tato měření můžeme využít pro získání informací o délce fixací a počtu 

fixací za sekundu, nicméně je nelze použít pro generování map pozornosti a gaze 

plotů, případně k určení konkrétních míst fixací.  

Veškeré kompletní gaze ploty jednotlivých žáků, u kterých nedošlo k pohybu 

hlavou, obsahuje Příloha , a kompletní mapy pozornosti obsahuje Příloha . 

3.1. Čtení textu z učebnice 

3.1.1. Časové údaje 

Tabulka 1, Tabulka 2, Tabulka 3 a Tabulka 4 obsahují po řadě naměřené 

hodnoty pro materiál I (bez otázek) část I, materiál II (s otázkami) část I, materiál I 

část II a materiál II část II. 

Z celkové doby čtení a celkové délky fixací vidíme, že fixace trvají výrazně 

delší dobu než sakády, jak by šlo předpokládat již z definic, a zabírají tak většinu 

celkové doby čtení. 

Pokud porovnáme průměrnou dobu fixací u jednotlivých žáků, můžeme 

předpokládat, že kratší průměrná doba fixace odpovídá zkušenějším čtenářům. Tomu 

by dále měly odpovídat regrese typu return sweep, oproti méně zkušeným čtenářům, 

u nichž můžeme spíše očekávat backtrack a delší průměrnou dobu fixace. Tomu 

odpovídá analýza gaze plotů příslušných žáků, respektive čtenáře s nejkratší 

průměrnou dobou fixací materiálu II a čtenáře s nejdelší průměrnou dobou fixací 

materiálu I. U žáka s nejdelší průměrnou dobou fixace sice dochází k menšímu počtu 

backtracků, zato však velmi často dochází k regresi v rámci slova, což značí obtíže se 

čtením nebo pochopením textu. Druhou možnou interpretací rozdílné délky 
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průměrné doby fixace je to, jak pozorně žák text četl, což by se mělo projevit při 

rozhovorech. Podle těch si však rychlejší čtenář zapamatoval výrazně více detailů 

v části I i II, k čemuž mohly přispět i otázky, které měl na rozdíl od pomalého 

čtenáře k dispozici v rámci materiálu. Srovnání gaze plotů těchto dvou žáků se 

znázorněnou délkou fixací znázorňuje Obrázek 10. 

Mezi částí I a II nedošlo u většiny žáků k výraznému prodloužení průměrné 

délky fixace, což značí, že žáci četli obě části stejně soustředěně. Nejvýraznější 

prodloužení průměrné délky fixace nastalo u žáka 2, na objemu zapamatovaných 

informací ani na tom, jak si jimi byl jistý, se toto podle námi provedené analýzy 

rozhovoru prokazatelně neprojevilo.   

 

Obrázek 10 - srovnání žáka s nejdelší průměrnou dobou fixace (vlevo) a s nejkratší průměrnou dobou 

fixace (vpravo) 
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Číslo 
měření 

Celková délka 
fixací [s] 

Počet fixací 
za sekundu 

Celková doba čtení Průměrná 
délka fixace 

[ms] [s] [min] min:s:ms 

1 112,99 275 118,42 1,97 1:58:419 411 

3 36,11 150 42,01 0,70 0:42:010 241 

5 64,22 404 91,30 1,52 1:31:304 159 

7 96,43 249 108,75 1,81 1:48:750 387 

10 90,33 312 103,62 1,73 1:43:620 290 

12 101,57 378 111,11 1,85 1:51:105 269 

14 79,18 194 97,16 1,62 1:37:181 408 
Tabulka 1 - naměřené hodnoty délky čtení, fixací, pošty fixací za sekundu a průměrné doby fixací pro 

materiál I část I 

Číslo 
měření 

Celková délka 
fixací [s] 

Počet fixací 
za sekundu 

Celková doba čtení Průměrná 
délka fixace 

[ms] [s] [min] min:s:ms 

2 147,61 378 164,49 2,74 2:44:486 391 

4 114,9 357 127,82 2,13 2:07:824 322 

9 197,67 851 242,42 4,04 4:02:420 232 

11 228,05 613 244,14 4,07 4:04:140 372 

13 151,55 444 166,09 2,77 2:47:090 341 
Tabulka 2 - naměřené hodnoty délky čtení, fixací, pošty fixací za sekundu a průměrné doby fixací pro 

materiál II část I 

Číslo měření 
Celková délka 

fixací [s] 
Počet fixací za 

sekundu 

Celková doba čtení Průměrná délka 
fixace [ms] [s] [min] min:s:ms 

1 82,74 209 87,00 1,45 1:26:995 396 

3 33,48 123 38,57 0,64 0:38:827 272 

5 32,57 217 51,97 0,87 0:54:002 150 

7 75,55 196 87,58 1,46 1:27:968 385 

10 112,74 370 127,14 2,12 2:07:140 305 

12 81,51 307 88,89 1,48 1:29:060 266 

14 89,91 244 100,78 1,68 1:40:927 368 
Tabulka 3- naměřené hodnoty délky čtení, fixací, pošty fixací za sekundu a průměrné doby fixací pro 

materiál I část II 

Číslo měření 
Celková délka 

fixací [s] 
Počet fixací za 

sekundu 

Celková doba čtení Průměrná 
délka fixace 

[ms] [s] [min] min:s:ms 

2 124,21 272 135,44 2,26 2:15:443 457 

4 82,05 257 89,91 1,50 1:30:243 319 

6 148,63 561 179,02 2,98 2:59:020 265 

9 134,77 564 166,05 2,77 2:46:050 239 

11 152,94 384 164,54 2,74 2:44:540 398 

13 191,12 561 205,99 3,43 3:28:003 341 
Tabulka 4 - naměřené hodnoty délky čtení, fixací, pošty fixací za sekundu a průměrné doby fixací pro 

materiál II část II 
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3.1.2. Využití obrázků a grafů 

Ze společných map pozornosti (viz Obrázek 11) je zřejmé, že je žáci téměř 

nevyužívali. 

 

Obrázek 11 – mapy pozornosti využití obrázku a grafu v materiálu I (vlevo) a II (vpravo) 

Z jednotlivých gaze plotů materiálu I vyplývá, že žák 1 se více věnoval pouze 

poslednímu obrázku v části I po dobu přibližně 21 fixací, při jeho průměrné délce 

fixace 411 ms tedy přibližně 8,631 s, zato graf v části II nefixoval ani jednou, stejně 

jako vyučující. Uveďme také, žer snaze o pochopení nebo zapamatování obrázku by 

měly odpovídat opakované fixace a sakády, což jsme zde nepozorovali. Žák 5 

věnoval v části I všem obrázkům přibližně 12 fixací, při průměrné délce fixace 159 

ms tedy 2 s každému. Žák 7 se obrázkům v části I nevěnoval, ale u grafu se zdá, že 

sledoval v průběhu přibližně 9 fixací trvajících zhruba 3,465 s jeho průběh. 

Z materiálu I se grafu nejdéle věnoval žák 14 po dobu 14 fixací trvajících celkem 

přibližně 5,152 s. 
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U materiálu II žák 11 začal věnovat pozornost obrázkům až po přečtení otázek, 

kdy se prvnímu obrázku věnoval po dobu 17 fixací (přibližně 6,324 s) a třetímu 

obrázku po dobu 10 fixací (přibližně 3,720 s), druhý obrázek nefixoval ani jednou. 

V části II potom graf fixoval pětkrát, tedy po dobu přibližně 1,990 s, a to až během 

závěrečného pročítání textu. Žák 13 věnoval prvnímu obrázku 6 fixací s přibližnou 

celkovou dobou trvání 2,046 s, druhému obrázku věnoval jen jednu fixaci, 

pravděpodobně mimoděk během přemýšlení o textu (soudě podle toho, že další 

fixace se nachází mimo monitorovanou oblast, což je známkou úhybu očima v rámci 

přemýšlení) a třetímu obrázku přibližně 15 fixací trvajících přibližně 5,115 s, většina 

z nich opět proběhla až po přečtení otázek. Grafu v části II věnoval po přečtení 

otázek 10 fixací s přibližnou dobou trvání celkem 3,410 s. 

Na základě těchto údajů bychom mohli formulovat hypotézu, že otázky 

položené v textu zvyšují využití obrázků a grafů. Pro její ověření bohužel nemáme 

v našem výzkumu dostatek dat. 

V rozhovorech vyučující zmínila, že v části I byly obrázky. Žák 5 mluvil po 

přečtení části I podrobněji o rozpadu alfa a beta, což může vyplývat z využití 

obrázku, nicméně všechny zmíněné informace se zároveň vyskytly v textu. Po části 

II zmínil tvar grafu poločasu rozpadu, bohužel tuto informaci nemůžeme kvůli 

pohybu hlavou porovnat s gaze plotem. Žák 7 si vybavil graf včetně popisků os. Žák 

14 se při rozhovoru po části II o grafu ani ničem s ním souvisejícím nezmínil, 

přestože ho z materiálu I fixoval nejdéle. Žáci 11 a 13 nezmiňují obrázky ani graf a 

nezachází do detailů ohledně informací, které jsou na nich zobrazeny. 

Rozbor rozhovorů tedy neukazuje na to, že by obrázky a grafy výrazně 

ovlivnily zapamatování látky. 

3.1.3. Strategie čtení textu 

Ze žáků, kteří četli celou část I textu bez otázek plynule, se poté jeden věnoval 

obrázku a jeden text přečetl znovu. Z žáků, kteří se v průběhu čtení vraceli, 2 četli 

opakovaně celé odstavce, 2 pouze věty. V části II četl pouze jeden žák plynule, 

v průběhu se na okamžik věnoval grafu. 3 žáci se vraceli o celé odstavce. 
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Jeden žák, který četl text s otázkami, v části I přečetl text zcela plynule a druhý 

se vracel o odstavce. V části II byly strategie identické. 

Co se strategie čtení jednotlivých žáků týče, u materiálu I části I přečetl žák 1 

plynule celý text a následně si prohlédl ilustraci. Žák 5 si celý text přečetl dvakrát, 

načež se znovu vrátil ke čtení prvního odstavce, poté měření ukončil. Žák 7 se po 

přečtení prvního odstavce vrátil o dva řádky, pravděpodobně pro něj byly hůře 

srozumitelné. Pokračoval přečtením odstavců dva a tři a nakonec se vrátil k několika 

konkrétním místům v textu, pravděpodobně je identifikoval během čtení jako 

problémová nebo náročná. Žák 10 si nejprve přečetl dvakrát za sebou první dva 

odstavce, poté jednou odstavec třetí. U žáka 12 docházelo často k regresím v rámci 

odstavce, který zrovna četl, jinak průběh čtení odpovídal plynulému čtení celého 

textu, po němž se na okamžik vrátil k prvnímu odstavci. Jelikož se vracel ke 

stejnému místu jako v průběhu čtení prvního odstavce, zřejmě byla tato pasáž pro něj 

obzvláště náročná. Pravděpodobně se jednalo o popis rozpadu neutronu na proton a 

elektron. Žák 14 přečetl text převážně plynule s několika málo regresemi přibližně 

v rámci jedné věty. Pravděpodobně mu tedy nedělala problém látka jako taková, ale 

buď udržení pozornosti v rámci čtení, nebo použitá větná stavba. 

U materiálu II části I můžeme z již zmiňovaných důvodů posunutí uspokojivě 

hodnotit pouze gaze ploty žáků 11 a 13. Žák 11 při prvním čtení přečetl plynule celý 

text pouze s regresemi v rámci slova. Žák 13 poté při prvním čtení začal číst plynule, 

ale v polovině druhého odstavce se vrátil k prvnímu odstavci, než plynule navázal 

zpět v místě, kde přestal číst. Vracel se přibližně na stejné místo jako žák 12, tedy 

popisu rozpadu neutronu, viz Obrázek 12. Dále četl plynule s regresemi v rámci 

slova. Otázky, o které byl materiál II doplněn, četli žáci 11 a 13 až po samotném 

textu a podrobnější rozbor bude zmíněn v podkapitole 3.2. 
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Obrázek 12 - gaze plot regresí žáka 12 (nahoře) a 13 (dole) na rovnici rozpadu neutronu 

V části II materiálu I se zvýšilo u většiny žáků oproti části I množství 

opakovaného čtení, což značí snahu lépe si text zapamatovat. Častěji se žáci vraceli 

po přečtení odstavce než celého textu. Žák 1 přečetl první odstavec dvakrát za sebou, 

následně text stejně jako v části I plynule dočetl. Žák 7 text přečetl relativně plynule, 

mezi druhým a třetím odstavcem se na chvíli věnoval grafu, než se vrátil ke čtení, a 

na konci se znovu zaměřil na většinu výskytů chemických značek prvků. Žák 10 si 

přečetl dvakrát první odstavec, stejně tak druhý odstavec, poté znovu přečetl první a 

druhý odstavec. Až poté přečetl třetí odstavec, načež se na chvíli vrátil na začátek 

prvního odstavce. Došlo k němu tedy k velkému množství opakovaného čtení, 

pravděpodobně opět ve snaze lépe si zapamatovat informace, čemuž odpovídá 

vybavené více, správnějších a detailnějších informací v rámci rozhovoru. Žák 14 si 
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přečetl dvakrát první odstavec, jednou nebo dvakrát druhý (zde není z gaze plotu 

jednoznačně vidět), plynule pokračoval na třetí odstavec a poté se zaměřil na graf. 

V materiálu II části II proběhlo první čtení u žáka 11 opět plynule, žák 13 se po 

přečtení prvních dvou odstavců krátce vrátil k prvnímu odstavci, ale nečetl ho celý. 

To je konzistentní s jeho strategií v části I. Pokračoval třetím odstavcem, znovu 

přečetl celý text a až poté se začal zabývat otázkami. Opět tedy došlo k zachování 

původních strategií, ale zvýšil se počet opakovaného čtení. 

3.1.3.1. Nejčastější zaznamenané pohyby očí 

V rámci měření zabralo nejdelší dobu plynulé čtení textu, ukázka viz Obrázek 

13. 

 

Obrázek 13 - gaze plot plynulého čtení textu 

Dále byly časté regrese v rámci slova, někdy i opakované (viz Obrázek 14), 

které značí, že žák slovo napoprvé plně nepochopil, špatně přečetl, nebo nedokázal 

zařadit do kontextu věty. 

 

 

Obrázek 14 - gaze plot zdvojené regrese v rámci slova proton 

Problém s pochopením věty také značí regrese na její začátek, kterou zobrazuje 

Obrázek 15. 
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Obrázek 15 - gaze plot regrese na začátek věty „Dnes víme, že záření beta vzniká, když se v jádře přemění 

neutron v proton.“ 

Obvyklá byla také regrese na začátek odstavce, viz Obrázek 16 mezi fixacemi 

57 a 61. 

 

Obrázek 16 - gaze plot regrese na začátek odstavce, fixace 57 až 61, což odpovídá regresi z konce věty „(…) 

nebo vznikají přeměnou takových nuklidů,“ zpět na „Dnes známe několik tisíc radioaktivních nuklidů.“ 

Návrat k problémovému místu v textu zaznamenaný u žáka 13 ukazuje 

Obrázek 17. 

 

Obrázek 17 - gaze plot regrese na problémové místo žákem 13, fixace 3 až 6 

Obrázek 18 ukazuje regrese na chemické značky prvků pozorované u žáka 7. 
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Obrázek 18 - gaze plot fixací na graf a chemické značky prvků 

Poslední často pozorovaný jev byla fixace mimo monitorovanou oblast, která 

značí, že žák přemýšlí a bezmyšlenkovitě uhne pohledem z textu a celého monitoru. 

Tento jev dokumentuje Obrázek 19. Stejného původu je pravděpodobně i fixace 58 

viz Obrázek 20, která sice není mimo monitorovanou oblast, ale sama o sobě nemůže 

sloužit ke čtení textu ani jinému očividnému účelu. 

 

Obrázek 19 - gaze plot pohledu mimo monitorovanou oblast během přemýšlení (pravá strana obrázku) 
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Obrázek 20 - gaze plot pohledu dolů během přemýšlení 

3.2. Vliv otázek na čtení textu 

 Z časových údajů uvedených již dříve (viz Tabulka 1, Tabulka 2, Tabulka 3 a 

Tabulka 4) si můžeme vytvořit představu o tom, jestli a jak přidání otázek 

k učebnímu textu ovlivnilo celkovou dobu čtení a průměrnou délku fixací. Průměrná 

celková doba čtení u materiálu I části I je 96,05 s, u materiálu II potom 188,99 s, což 

je téměř dvojnásobek. Stejně tomu je u části II, kde průměrná doba čtení u materiálu 

I je 83,13 s a u materiálu II opět téměř dvakrát tolik, 156,83 s. Část tohoto času žáci 

samozřejmě trávili čtením otázek, ovšem na základě gaze plotů vidíme, že došlo i 

k opakovanému čtení částí učebního textu, někdy dokonce celých odstavců. Přestože 

tedy texty bez a s otázkami četli různí žáci, lze formulovat hypotézu, že otázky 

zvyšují čas a tím i pozornost věnovanou textu. 

U žáka 11 i žáka 13 proběhla první fixace otázek až po prvním čtení učebního 

textu. Na tyto žáky se nadále zaměříme a provedeme detailnější rozbor jejich gaze 

plotů. U obou žáků je sice vidět, že otázky četli více pod řádkem než samotný učební 

text, nicméně to může být zapříčiněno jejich polohou výrazně níže na obrazovce 

spíše než pohybem hlavy. 

Přestože během čtení části II již žáci věděli, že na konci budou dotázání, co si 

zapamatovali, nikoliv na otázky uvedené v textu, s otázkami pracovali stejně jako 
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v části I. První fixace na otázky opět proběhly až po přečtení učebního textu, což 

znamená, že se žáci ani neujistili, zda mají otázky opět k dispozici, jak plyne i 

z následujících, podrobnějších rozborů. 

3.2.1. Část I žák 11 

Žák 11 si nejprve plynule přečetl první otázku, následně krátce fixoval první 

obrázek, znovu zkontroloval klíčová slova v otázce, a následně přešel ke čtení 

informací o rozpadu beta, viz Obrázek 21. V dalším čtení je vidět, že se opakovaně 

vrací k otázce, zároveň však celkem třikrát čte identické místo v textu týkající se 

rozpadu beta. Postupně se přidá i čtení části o rozpadu alfa, které se nakonec věnuje 

dvakrát, a nakonec jedno prohlédnutí části o záření gama. To by odpovídalo tomu, že 

se pokouší postupně si zapamatovat příslušné pasáže a mezi tím si ověřuje, že si 

správně pamatuje otázku. Než přešel k další otázce, zkontroloval rychlým pohledem, 

že poslední odstavec neobsahuje další relevantní informace. 

 

Obrázek 21 - gaze plot vyhledávání odpovědi na první otázku části I materiálu II žákem 11 
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Druhou otázku, co je záření beta, žák jednou přečetl a rovnou se vrátil ke čtení 

příslušné části textu, viz Obrázek 22. Otázku si přečetl ještě jednou a následovalo 

několik fixací na ilustraci náležící k beta rozpadu a opět příslušnou část textu, než se 

žák posunul dál. 

 

Obrázek 22 - gaze plot vyhledávání odpovědi na druhou otázku části I materiálu II žákem 11 

Třetí otázku týkající se změny protonového a nukleonového čísla při rozpadu 

alfa si žák opět přečetl, nicméně následně jednou opět fixoval text o rozpadu beta, 

než přešel k pasáži textu obsahující přímou odpověď. Viz Obrázek 23. 
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Obrázek 23 – gaze plot vyhledávání odpovědi na třetí otázku části I materiálu II žákem 11 

 

Následovalo přečtení čtvrté otázky, jakou vzdálenost urazí které záření ve 

vzduchu. Žák nejprve znovu přečetl začátek textu o záření alfa, viz Obrázek 24, a 

když zde odpověď nenašel, přesunul se správně k poslednímu odstavci textu. 

Střídavě četl tento odstavec a kontroloval text čtvrté otázky. Několikrát také fixoval 

ilustraci záření gama, přestože neobsahovala údaje týkající se odpovědi na otázku. 
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Obrázek 24 - gaze plot vyhledávání odpovědi na čtvrtou otázku části I materiálu II žákem 11 

Celkově tedy můžeme říct, že žák v případě složitějších otázek průběžně 

kontroloval jejich znění, zatímco v textu dohledával relevantní informace. Některé 

související pasáže četl opakovaně, ale příliš se nezdržoval zbytkem učebního textu. 

V případě prvních dvou otázek se po jejich přečtení přesunul na správné místo 

v textu, kde hledat odpověď, u dalších dvou se nejprve vrátil na místo, kde už 

odpovědi našel, a až poté na správné místo v textu. To značí dobré zapamatování 

rozložení informací v textu. 
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3.2.2. Část I žák 13 

Žák 13 si první otázku nepřečetl celou, pravděpodobně četl jen: „Jaké tři typy 

záření mohou vznikat,“ a následně fixoval poslední řádky posledního odstavce textu, 

viz Obrázek 25. Vzhledem k tomu, že tento odstavec obsahuje srovnání všech tří 

typů záření, a žák následně krátce fixoval další otázku, můžeme hádat, že zvažoval, 

jestli dané informace podrobněji hledat. Pravděpodobně si odpověď pamatoval. 

Následně se však opět vrátil k první otázce a pasážím učebního textu, které se 

zabývají alfa, beta a gama zářením, tedy se nejspíš rozhodl svou domněnku si 

potvrdit. 

 

Obrázek 25 – gaze plot vyhledávání odpovědi na první otázku části I materiálu II žákem 13 
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Po řádném přečtení druhé otázky fixoval žák rovnou oblast textu zaměřující se 

na odpověď na ni, viz Obrázek 26. Následně pohledem prošel oblasti týkající se alfa 

a gama záření. Zde se mohlo jednat o rychlé ujištění, že nevynechal relevantní 

informace, nebo o sklopení zraku v rámci přemýšlení. 

 

Obrázek 26 – gaze plot vyhledávání odpovědi na druhou otázku části I materiálu II žákem 13 

Po přečtení třetí otázky žák fixoval nejprve pasáž o gama záření, viz Obrázek 

27, než přešel ke správné části textu. To může značit, že si spletl záření alfa a gama, 

a uvědomil si to, když nenašel potřebnou informaci tam, kde hledal. Tomu by mohlo 

odpovídat i to, že než přešel k další otázce, ještě jednou si přečetl třetí otázku, ale 

k textu už se potom nevrátil. 
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Obrázek 27 - gaze plot vyhledávání odpovědi na třetí otázku části I materiálu II žákem 13 

Čtvrtou otázku žák plynule přečetl a přesunul se opět ke gama záření, viz 

Obrázek 28, přesto, že tato konkrétní pasáž neobsahovala hledanou odpověď. Krátce 

následně fixoval poslední odstavec, který odpověď obsahoval, ale poté přešel 

k zběžnému prohlédnutí ilustrace gama záření a opět se vrátil k odstavci o záření 

gama. Poté už poslední odstavec fixoval jen jednou, nejspíš během přemýšlení soudě 

podle délky fixace, a k systematickému čtení textu už se nevrátil. To by mohlo 

naznačovat, že si odpověď na poslední otázku pamatoval a nepotřeboval si ji 

ověřovat. 
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Obrázek 28 - gaze plot vyhledávání odpovědi na čtvrtou otázku části I materiálu II žákem 13 

Při porovnání s žákem 11 bychom si mohli povšimnout, že u obou žáků se 

vyskytla část textu, ke které se vracejí nezávisle na tom, jestli obsahuje hledané 

odpovědi. To může znamenat více věcí, například že je pro ně pasáž zajímavá, nebo 

výrazněji obtížná. Bohužel nemáme dostatečný vzorek, abychom mohli dojít 

k obecnějším závěrům, nicméně mohlo by jít o zajímavý námět dalšího výzkumu. 

Opět můžeme pozorovat na základě vyhledávání odpovědí dobré zapamatování 

rozložení informací v textu. 

3.2.3. Část II žák 11 

Po přečtení první otázky, zda jsou stabilnější větší nebo menší jádra, se žák 

přesunul na začátek textu, kde se nacházela odpověď, viz Obrázek 29. Poté ještě 

jednou přečetl otázku a následně užší oblast části se správnou odpovědí, viz Obrázek 

30, což naznačuje dobré vybavení toho, kde se odpověď nachází. 



 

 38 

 

Obrázek 29 - gaze plot prvního vyhledávání odpovědi na první otázku části II materiálu II žákem 11 

 

Obrázek 30 - gaze plot vyhledávání odpovědi na první otázku části II materiálu II v užší oblasti žákem 11 
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Po přečtení druhé otázky, co je to poločas přeměny, se žák opět vrátil na 

začátek učebního textu, viz Obrázek 31, a dále plynule četl, dokud se nedostal 

k odpovědi v druhém odstavci. To lze interpretovat tak, že si nevybavoval, kde 

konkrétně v textu odpověď hledat. Následně znovu zkontroloval znění otázky, jím 

nalezenou odpověď v druhém odstavci, který už nečetl celý, a pokračoval k další 

otázce. Přesto že otázku četl celou, nezdá se, že by se déle zdržel u její druhé části, za 

jak dlouho se rozpadne jedno jádro. Na tuto část v textu není konkrétní odpověď, 

očekávali bychom však snahu ji najít nebo alespoň opakované čtení této části otázky, 

které by naznačilo, že o ní žák přemýšlí, i když ví, že odpověď přímo v textu není. 

 

Obrázek 31 - gaze plot přesunu z druhé otázky části II materiálu II na začátek učebního textu, žák 11 
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Třetí otázka zněla, po kolika dnech zůstane osmina jader izotopu aktinia. Žák 

rovnou fixoval místo v textu, kde se vyskytlo slovo osmina (viz Obrázek 32), a 

následně si přečetl velmi úzkou oblast okolo tohoto slova, pravděpodobně „po 

dalších deseti dnech osmina“. To odpovídá tomu, že si v rozhovoru tuto informaci 

špatně vybavil, tedy řekl, že osmina jader aktinia zbude po deseti dnech. Tyto 

výstupy ukazují na strategii žáků pamatovat si klíčové pojmy, ale bez relevantní 

souvztažnosti mezi nimi. 

 

Obrázek 32 - gaze plot regrese ze třetí otázky části II materiálu II žákem 11 na výskyt klíčového slova 

"osmina" 

3.2.4. Část II žák 13 

Po přečtení první otázky žák vyhledal a znovu plynule přečetl relevantní část 

v učebním textu, viz Obrázek 33, což značí, že si pamatoval, kde odpověď hledat. 

Znovu si přečetl otázku a znovu relevantní pasáž, pravděpodobně aby si odpověď 

lépe zapamatoval, nicméně v rozhovoru si otázku ani odpověď na ni nevybavil. 
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Obrázek 33 - gaze plot čtení první otázky části II materiálu II žákem 13 a následná lokalizace odpovědi v 

textu 

Po přečtení druhé otázky si žák znovu přečetl její druhou část, což by mohlo 

naznačit, že si již nyní byl vědom, že v textu není odpověď. Následně vyhledal 

v textu poločas přeměny aktinia a až poté celou pasáž týkající se poločasu přeměny 

obecně, viz Obrázek 34. Poté začal celý učební text znovu systematicky číst. Je 

možné, že se domníval, že při prvním čtení dobu rozpadu jednoho jádra pouze 

přehlédl. Ve čtení se zarazil před koncem prvního odstavce a přeskočil na konec 

posledního odstavce, následně na graf. To by skutečně naznačovalo snahu najít 

chybějící odpověď. Poté se přesunul na začátek druhé otázky, ale nedočetl ji, než se 

posunul dále. 
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Obrázek 34 - gaze plot vyhledávání poločasu přeměny po přečtení druhé otázky části II materiálu II žákem 

13 

Po přečtení třetí otázky žák krátce hledal na začátku textu, než fixoval část 

týkající se aktinia, viz Obrázek 35. Pohledem poté přeskočil mezi tímto místem a 

místem, kde přestal číst, než si znovu přečetl otázku a znovu část textu o poločasu 

rozpadu aktinia. Tyto přeskoky mohou znamenat, že si nebyl jist kde odpověď 

hledat, nebo že si opakoval informace o poločasu přeměny obecně, než se pokusil 

z poločasu přeměny aktinia určit správnou odpověď. 
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Obrázek 35 - gaze plot čtení textu po otázce tři části II materiálu II žákem 13, první fixace oblasti s 

informacemi ohledně správné odpovědi 
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3.3. Analýza rozhovorů 

Cílem této části je zjistit, co jsou žáci schopni udržet v krátkodobé paměti po 

přečtení učebního textu, a porovnat v rámci tohoto skupinu žáků, která měla 

k dispozici otázky, a skupinu, která ne. 

Podrobnější analýza rozhovorů s jednotlivými žáky se nachází v podkapitolách 

3.3.1. a 3.3.2.. Zde stručně uveďme, že žáci, kteří četli materiál II, v některých 

případech zmínili samotné přiložené otázky, většinou alespoň odpověď na ně. 

Odpověď na to, kdy zbude osmina jader aktinia, se velmi zřídka vyskytla u žáků bez 

otázek, mnohem častěji poté u žáků s otázkami, což značí, že se nejspíš nejedná o 

náhodné zapamatování tohoto údaje, ale že je řízeno otázkami. Struktura odpovědí 

žáků s otázkami neodpovídala vždy pořadí, ve kterém byly otázky v textu položeny, 

nicméně žáci s otázkami v rámci vybavování pracovali a v několika případech jim 

očividně pomáhaly. 

Několik žáků chybně interpretovalo v textu zvýrazněný zákon zachování 

elektrického náboje jako zachování počtu nebo součtu protonů a neutronů, několik 

žáků také chybně uvedlo, že bismut je nejstabilnější, případně nejstabilnější 

radioaktivní, prvek. 

3.3.1. Materiál I (bez otázek) 

Z rozhovoru s žákem 1 vyplynulo, že z části I si zapamatoval pouze základní 

údaje (existence tří typů záření a jak se jmenují), z části II si vybavil i několik 

číselných údajů a konkrétních příkladů prvků, zato špatně uvedl, že radioaktivní 

jádra se přeměňují všechna najednou, přestože následně mluvil o poločasu přeměny. 

Vyučující si informace vybavovala relativně systematicky, nicméně zde 

nemůžeme plně posoudit, co si pamatovala z textu a co ze své výuky. Uveďme ale, 

že v části I odkazovala na obrázky a konkrétní zmíněné prvky. V části II ve 

vybavování postupovala podle toho, jak byly údaje zmíněny v textu, ale sama řekla, 

že si nepamatuje, co bylo uprostřed (pravděpodobně v rámci druhého odstavce). 

Žák 5 začal vybavením si různých typů záření a vznikem záření alfa a beta, 

následně poté jejich pronikavostí v různých materiálech, ovšem bez konkrétních 
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hodnot. Z části II si vybavil, že většina existujících izotopů je radioaktivní a že 

existuje hranice protonového čísla 83, za kterou mají prvky pouze radioaktivní 

izotopy. Dále zmínil poločas rozpadu a jeho vysvětlení, zmínil tvar grafu látkového 

množství v závislosti na čase jako nepřímou úměru. 

Žák 7 nejprve z důvodu chybné instrukce pochopil, že se ptáme pouze na 

konec testovacího materiálu, mluvil tedy o pronikavosti záření. Následně se vrátil 

k předchozím částem textu, kde zmínil zákon zachování elektrického náboje, což je 

heslo, které je v textu zvýrazněné. Interpretoval jeho význam pro látku jako že součet 

protonových a nukleonových čísel musí být stejný, což je chybně. Dále zmínil 

konkrétní rozpad uranu a cesia a niklu, s tím, ke kterému rozpadu patří. V části II 

chybně uvedl, že nejstabilnějším prvkem je bismut. Dále zmínil poločas rozpadu, a 

že se u prvků liší, dále uvedl příklady. Zmínil graf závislosti grafu a rozpadu jader 

aktinia, k čemuž i uvedl hodnotu poločasu rozpadu aktinia. 

Žák 10 si vybavil tři typy záření a jejich názvy a sílu, čímž byla myšlena jejich 

pronikavost. Uvedl konkrétní příklady. Zmínil vznik záření beta, a dále uvedl, že 

když se jádra mění, zůstává stejný počet neutronů i protonů, čímž přímo protiřečil 

tomu, jak právě popsal rozpad beta (přeměna neutronu na proton). Z této části si již 

nic dalšího nevybavil. V části II si vybavil, že existuje několik tisíc radioaktivních a 

279 stabilních prvků, s tím, že nejtěžší stabilní prvek je bismut. Dále zmínil poločas 

přeměny a jeho definici, následně se vrátil k tomu, že všechny prvky, které mají více 

než 83 něčeho (žák si nebyl jist čeho), jsou radioaktivní. Toto opět ukazuje na 

tendenci žáků pamatovat si pojmy a data, ale bez souvislostí a porozumění. Následně 

zmínil, že v textu byl graf týkající se nějakého prvku s poločasem rozpadu deset dní, 

který se mění na francium, a kdy z něj zbude osmina. Zde uveďme, že ze všech 

rozborů materiálu I je toto jediný, kde se údaj o jedné osmině aktinia objevil. 

V části I žák 12 zmínil nejprve to, že částice alfa neprojde ani listem papíru, 

zatím co záření gama projde i betonem, takže je velice silné. To bylo pro tuto část 

vše. V části II si vybavil, jaký poločas proměny má uran a že známe 279 stabilních 

nuklidů. 
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Žák 14 si nebyl jistý ničím, co si z části I zapamatoval. V části II chybně 

zmínil, že bismut je nejstabilnější atom a že existuje 279 stabilních atomů a tisíc jich 

(atomů) známe, což bylo zlepšení oproti vybavení části I. 

3.3.2. Materiál II (s otázkami) 

Žák 2 si z části I zapamatoval typy záření a jejich vznik a změnu nukleonového 

a protonového čísla při rozpadu alfa. Následně se zmiňoval o tom, jak daleko ve 

vzduchu které záření doletí. To odpovídá otázkám jedna, tři a čtyři, o které byl text 

doplněn. V části II si žák vybavil chybně, že na zemi je 279 nuklidů, ale správně 

uvedl, že prvky s vyšším protonovým číslem než bismut jsou nestabilní. Těmto 

prvkům poté přiřadil poločas proměny a jeho vysvětlení. Uvedl konkrétní poločas 

proměny u aktinia a zmínil, za jak dlouho zbude jedna osmina jader aktinia. Znovu 

opakoval, že stabilnější jsou prvky s nižším protonovým číslem. Zodpověděl v rámci 

vybavování všechny otázky kromě druhé části druhé otázky, a ze záznamu lze 

usuzovat, že když si nemohl vzpomenout, co říkat dál, vrátil se k otázkám. 

Žák 4 zmínil typy záření a jejich vznik, respektive jaké částice se při nich 

odloučí. Následně zmínil jejich pronikavost, dolet ve vzduchu však zmínil jen u 

záření gama. Struktura vybavování zde neodpovídala přímo odpovědím na otázky, 

nicméně odpovědi zazněly (v případě změn protonového a nukleonového čísla u alfa 

rozpadu špatně, došlo k záměně nukleonového čísla a množství neutronů). V části II 

začal mluvit o poločasu rozpadu a následně konkrétních hodnotách pro aktinium a 

přímo zmínil, za jak dlouho zbude jedna osmina jeho jader. Odpověděl tedy na první 

polovinu druhé otázky a třetí otázku, přičemž bylo zřejmé, že si vědomě vybavoval 

(a dokonce zmínil) v materiálu položené otázky. 

Když jsme se zeptali žáka 6, co si pamatuje, zeptal se, jestli tím myslíme 

poskytnuté otázky. Upřesnili jsme, že se ptáme obecně, co si pamatuje, a žák 6 začal 

zmíněním typů záření a pronikavostí záření gama. Tam se zastavil a řekl, že by si 

text potřeboval přečíst ještě jednou. Zdálo se, že ho částečně vyvedlo z míry, že jsme 

se neptaly na otázky z materiálu. Zodpověděl tedy pouze otázku jedna. V části II 

začal zmíněním několika tisíc radioaktivních nuklidů. Následně si vybavil aktinium, 

ale vrátil se ještě k poločasu rozpadu a jeho definici. Znovu začal mluvit o aktiniu, o 

jeho poločasu rozpadu a kdy se rozpadne na osminu. Dále si vybavil, že v textu byl 
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zmíněn bismut, ale nic konkrétního o něm si nepamatoval. Odpověděl tedy na první 

část otázky dva a třetí otázku. 

Žák 9 si z části I vybavoval spíše obecné údaje o tom, co v textu bylo, než 

detaily a konkrétní čísla. Zmínil typy záření alfa beta a gama, ale ohledně jejich 

doletu ve vzduchu a různými předměty se zmínil jen s tím, že tyto údaje v textu byly. 

Následně zmínil, že na konci textu byly čtyři otázky. Dále však zmínil rozpad uranu 

na thorium a cesia na prvek, který si nepamatuje. Zmínil zachování elektrického 

náboje, i když následně zmínil, že mělo jít o jiný náboj, ale jeho jméno si 

nevybavuje. Také uvedl, že součet nukleonových a protonových čísel musí být 

stejný, ať se změní jakkoliv. Znovu zmínil otázky, že jedna z nich byla, jak daleko 

proniknou záření a odpověděl, ne však na to, jak daleko doletí ve vzduchu. Druhá 

otázka prý byla, co je to beta záření, které následně definoval, ovšem uvedl, že se při 

něm proton rozdělí na neutron a beta částici. Dále si nic nevybavil. V části II zmínil 

chybně, že 279 izotopů je radioaktivních, správně však uvedl, že jakýkoliv prvek 

s protonovým číslem větším než 83 má radioaktivní izotopy. Dále zmínil poločas 

přeměny a jeho definici. Zmínil otázku o tom, za jak dlouho se rozpadne jedno jádro, 

což se podle něj nerozpadne nikdy na základě definice poločasu rozpadu. Žák dále 

uvedl, že nejstabilnější radioaktivní prvek je bismut, což je chybně. Zmínil délku 

poločasu rozpadu uranu a polonia. Následně si vybavil první otázku, zda jsou 

stabilnější menší nebo větší jádra, uvedl, že odpověď v textu nebyla, ale logicky 

budou stabilní menší jádra. 

Žák 11 zmínil typy záření, a že text uváděl, jak se rychle šíří ve vzduchu. Dále 

zmínil, že text uváděl, jaká je přeměna různých částic, neuvedl konkrétní příklad. 

Vrátil se k pronikavosti záření, řekl, že gama projde i několika vrstvami betonu, že 

alfa uletí ve vzduchu jenom pět centimetrů a beta urazí až několik metrů, gama je 

z nich nejsilnější. To odpovídá odpovědím na otázky jedna a čtyři. V části II si 

nejprve vybavil poločas přeměny a jeho definici, kterou chybně uvedl jako za jak 

dlouho se rozloží atom. Následně si vybavil otázku na jeden atom (aktinium) a za jak 

dlouho se rozpadne na osminu, kde chybně uvedl údaj deset dní. Dále si vybavil 

druhou otázku, přestože na ni už teoreticky odpověděl, zopakoval svou chybnou 

definici. První otázku nezmínil ani nezodpověděl. 
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Žák 13 si vybavil, že text je o nukleonovém záření, a že existují tři typy a jejich 

jména. Dále bez většího vysvětlení zmínil „stínění“, „nukleové něco“ a „protonové“. 

V části II zmínil přeměnu radioaktivních prvků s tím, že touto přeměnou ztrácí 

radioaktivitu. Dále uvedl, že (prvky) mají různé intervaly, jak dlouho ji ztrácí 

(pravděpodobně myšlen poločas rozpadu). Zde nebyl zaznamenán vliv otázek na 

zapamatování. Stručnost a nesouvislost odpovědí mohla být způsobena nervozitou, 

problémy s vyjadřováním, nebo skutečně tím, že si žák z textu téměř nic 

nezapamatoval. 
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Závěr 

Sledováním čtení učebního textu jsme zjistili, že průměrná celková doba čtení 

textu bez otázek byla téměř poloviční oproti průměrné celkové době čtení textu 

s otázkami, a že porovnání gaze plotů žáků s nejkratší a nejdelší průměrnou délkou 

fixace odpovídá tomu, že se jednalo o zdatného čtenáře a slabšího čtenáře. 

Ze sledování gaze plotů vyplynulo, že žáci nepracují s obrázky a grafy, které 

s textem souvisí, přičemž žáci, kteří četli text doplněný o otázky, se jim věnovali o 

něco více v reakci na otázky. Při následném vybavování si přečteného textu se žáci o 

grafech a obrázcích zmiňovali sporadicky. 

Pozorované regresní sakády v rámci slov, vět i odstavců byly individuální, a to 

regrese typu backtrack i return sweep. Jediné častěji se opakující regrese na 

konkrétní místo byly regrese na rovnice, případně chemické značky prvků. 

Vliv otázek byl pozorovatelný na již zmíněném prodloužení průměrné celkové 

doby čtení téměř na dvojnásobek. Dále na tom, že žáci věnovali o něco více 

pozornosti obrázkům a grafům a na zapamatování některých konkrétních informací. 

Žáci v rámci vyhledávání odpovědí někdy postupně fixovali všechny výskyty 

klíčového pojmu, aniž by si přečetli zbytek věty – vyhledávali pojem bez kontextu. 

Z analýzy rozhovorů vyplynulo, že žáci si některé graficky zvýrazněné pojmy, 

v našem případě zákon zachování elektrického náboje, pamatují buď zcela bez 

kontextu, nebo s chybným vysvětlením souvislosti s tématem. Některé údaje si větší 

množství žáků vybavilo stejně chybně, v našem případě opakovaně zaznělo, že 

bismut je nejstabilnější prvek. Větší množství žáků si dále vybavilo konkrétní číselné 

údaje, například že existuje 297 stabilních izotopů a tisíce izotopů celkem. Typy 

záření a pojem poločasu rozpadu, tedy základní téma textů, si vybavili téměř všichni 

žáci. 
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Přílohy 

Příloha 1 – zpracovaná data z dotazníků pro účastníky 

výzkumu 

Číslo 
měření 

Pohlaví Věk Ročník 

Známka Brýle během 
testování 

A/N 

Fy mě 
baví 

M mě 
baví ČJ M Ch Fy 

1 M 16 2 2 3 2 2 N Baví mě Velmi 

2 M 17 2 3 4 2 2 N Baví mě Jde to 

3 Ž 47 učitel 1 1 1 1 A Velmi Velmi 

4 M 17 2 2 3 2 2 N Baví mě Velmi 

5 M 17 2 2 2 2 1 A Baví mě Baví mě 

6 Ž 17 2 2 2 2 3 N Trochu Baví mě 

7 Ž 17 2 2 2 2 2 N Jde to Baví mě 

9 M 17 2 2 3 2 3 N Jde to Trochu 

10 Ž 18 2 2 3 3 3 N Trochu Trochu 

11 M 16 1 3 2 4 2 N Jde to Baví mě 

12 M 17 1 2 3 2 3 N Jde to Jde to 

13 M 16 1 3 3 2 3 N Jde to Trochu 

14 M 16 1 2 2 2 3 N Jde to Jde to 
Tabulka 5 - data z dotazníků: pohlaví, věk, ročník, známky na minulém vysvědčení, zda měl žák brýle a 

zda ho fyzika/matematika baví 

Číslo 
měření 

Jsem dobrý 
ve čtení 

grafů 

Jde mi to, 
číst z grafů 

Obecně 
preferuji text 

než grafy 

Obecně 
preferuji grafy 
před textem 

Jádro 
probráno na 

hodinách 
A/N 

Co bylo probráno? 

1 Souhlasím Souhlasím Nesouhlasím Nesouhlasím A Nevím konkrétně 
2 Nevím Nevím Nesouhlasím Souhlasím A Typy záření 

3 
Velmi 

souhlasím 
Velmi 

souhlasím 
Nesouhlasím Souhlasím A   

4 Nevím Souhlasím Nesouhlasím Souhlasím A Typy záření 

5 
Velmi 

souhlasím 
Velmi 

souhlasím 
Nesouhlasím Souhlasím A Rychlý přehled 

6 Nevím Nesouhlasím Souhlasím Nesouhlasím N   
7 Nevím Souhlasím Souhlasím Nevím N   

9 Nevím Nesouhlasím 
Velmi 

souhlasím 
Velmi 

nesouhlasím 
A 

Poločas rozpadu, 
reaktory 

10 Souhlasím Souhlasím Souhlasím Nesouhlasím A Stručně z učebnice 
11 Souhlasím Nevím Souhlasím Nesouhlasím N   
12 Nevím Nevím Souhlasím Nesouhlasím N   
13 Nevím Nevím Souhlasím Nesouhlasím N   

14 Souhlasím Souhlasím 
Velmi 

souhlasím 
Nesouhlasím N   

Tabulka 6 - data z dotazníků: posouzení vlastní práce s grafy a textem, zda žák probíral téma rozepsané v 

učebním textu, co se o něm učil 
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Příloha 2 - testovaný materiál předcházející vlastnímu čtení 

učebních textů 

 
Obrázek 36 - úloha zaměřená na druhý Newtonův zákon – posouvání krabice 

 

 
Obrázek 37 - úloha zaměřená na druhý Newtonův zákon - jedoucí vlak 
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Obrázek 38 - úloha zaměřená na druhý Newtonův zákon – nákupní vozík 

 
Obrázek 39 - úloha zaměřená na druhý Newtonův zákon - letící raketa 
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Příloha 3 – kompletní gaze ploty žáků, u kterých nebyl 

identifikován pohyb hlavou 

P01 materiál I část I (zobrazená poloviční doba trvání fixace) 

 

 P01 materiál I část II (zobrazená poloviční doba trvání fixace) 
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P03 materiál I část II 

 

P04 materiál II část II (zobrazená poloviční doba trvání fixace) 
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P06 materiál II část II 
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P07 materiál I část I (zobrazená poloviční doba trvání fixace) 

 

P07 materiál I část II (zobrazená poloviční doba trvání fixace) 
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P10 materiál I část I (zobrazená poloviční doba trvání fixace) 

 

P10 materiál I část II (zobrazená poloviční doba trvání fixace) 
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P11 materiál II část I (zobrazená poloviční doba trvání fixace) 
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P11 materiál II část II (zobrazená poloviční doba trvání fixace) 
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P12 materiál I část I 
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P13 materiál II část I 
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P13 materiál II část II (zobrazená poloviční doba trvání fixace) 

 

P14 materiál I část I (zobrazená poloviční doba trvání fixace) 
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P14 materiál I část II 

 

  



 

 67 

Příloha 4 – souhrnné mapy pozornosti pro části I a II materiálů 

I a II 

Materiál I část I 
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Materiál I část II 
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Materiál II část I 

 
  



 

 70 

Materiál II část II 

 


