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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta: 

 

Předkládaná práce se zabývá sledováním průběhu čtení učebního textu žáky a vlivu otázek, které 

jsou k textu doplněny. K tomuto studiu byla použita metoda eye-tracking. Studentka otestovala 

12 žáků středních škol (gymnázia a SOŠ) a jednu vyučující. 

 

Text práce je uspořádán velmi logicky a je rozdělen do tří částí. V první části studentka popisuje 

metodu eye-tracking a zabývá se teorií vlivu otázek na čtení textu a cíli výzkumu. Tato část práce 

je psaná velmi srozumitelně. Další dvě části práce se již zabývají samotným výzkumem. Konkrétně, 

kapitola 2 se zabývá realizací výzkumu a kapitola 3 popisuje výsledky výzkumu. V této části práce 

je text méně přehledný, což je však způsobeno tím, že uvedený výzkum byl kvalitativní a studentka 

se snažila detailně popsat výstupy z výzkumu všech zúčastněných respondentů. V závěru práce jsou 

pak výsledky výzkumu velmi jasně a přehledně shrnuty. 

 

Text obsahuje několik překlepů či chyb, jejich výčet uvádím zde: 

1. abstrakt, 4. ř. zdola: chybí m ve slově grafům; 

2. str. 6, 3. odstavec poslední věta: chybí předložka v bakalářské práci; 

3. str. 9, bod a): není ukončena závorka; 

4. str. 10, bod a): použití minulého i přítomného času zároveň; 

5. str. 11, poslední odstavec, 3. ř. shora: chybějící písmena ve slově vlastního; 

6. str. 15, podkap. 2.4, 1. ř. shora: Je zde odkaz na přílohu, chybí však její číselné označení 

(podobně na str. 19); 

7. str. 25, 3. ř. zdola: má být u něj namísto k němu; 

8. str. 25, 1. ř. zdola: má být vybavení namísto vybavené; 

9. str. 29, 2. ř. zdola: má být dotázáni namísto dotázání; 

10. str. 33, 3. ř. zdola: má být hledal namísto hledat; 

11. str. 46, poslední odstavec: různé koncovky sloves v minulém čase (zeptali × neptaly); 

12. str. 50, 3. odkaz: chybí rok publikování článku. 

 

 

K práci mám několik drobných výhrad: 

1. Na straně 13, 2. ř. shora je uvedena citace použité literatury v podobě „viz seznam 

literatury“. Bylo by vhodnější citovat tuto učebnici obvyklým způsobem jako ostatní 

literaturu. 

2. V práci není uvedeno, jaký text přesně byl převzat z učebnice. Že se jedná o téma 

radioaktivita, se čtenář dozví mimochodem při rozboru gaze plotů jednotlivých žáků. 

Uvítala bych i přílohu s učebním textem, nebo alespoň odkaz na stránku v dané učebnici. 

3. Grafy na str. 14 působí neupraveně a nedodělaně. V grafu na obr. 4 je bílá část, jejíž význam 

není zřejmý. Pravděpodobně v grafu vůbec být nemá. Dále je v popisku tohoto obrázku 

uvedeno, že je zde zobrazeno poměrné zastoupení mužů a žen, v grafu jsou pak v legendě 

pouze písmena CH a D (předpokládám, že to značí chlapce a dívky). 

4. Ve všech výše uvedených grafech, a stejně tak i v popisu výsledků výzkumu, jsou odpovědi 

a výsledky vyučující, která byla testována, smíchány s výsledky žáků. Výsledky této 

vyučující jsou jistě zajímavé, nicméně vzhledem k tomu, že nepatřila do cílové skupiny 

testovaných subjektů, bylo by dle mého názoru vhodnější, kdyby popis jejího testování byl 

oddělen od výsledků žáků. 

 



Výše uvedené výhrady nikterak nesnižují můj dojem z vytvořené práce. Studentka odvedla kvalitní 

práci, která jednoznačně splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. Proto ji doporučuji 

přijmout k obhajobě. 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

1. Překvapilo mě, že ačkoli studentka testovala žáky SŠ, použila k tomu text z učebnice pro 6. 

třídu ZŠ. Z jakého důvodu si vybrala právě ZŠ učebnici? 

 

2. Na str. 15, v posledním odstavci, studentka píše: „Pro snížení vlivu školy na výsledky 

výzkumu jsme střídali zadání materiálu I a materiálu II mezi po sobě jdoucími žáky.“ Co přesně 

znamená „snížení vlivu školy“? Jakým způsobem střídání materiálu I a II tento vliv snížilo? 
 

3. Plánuje studentka ve výzkumu pokračovat, případně spolupracovat s některým 

vydavatelstvím učebnic na zlepšení jejich publikací? 

 

 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako bakalářskou. 

 

Navrhuji hodnocení stupněm: 

 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
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