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Abstrakt: Tato práce se zabývá identifikováním klíčových oblastí grafů z mechaniky 

jak z pohledu žáků, tak z pohledu expertů. Také se zabývá pozorováním různého 

zaměření pozornosti na graf správně a nesprávně řešících žáků zadané úlohy, 

přičemž žáci byli sledováni oční kamerou. Tohoto výzkumu se zúčastnilo 23 žáků 

středních škol a 14 expertů vybraných ze studentů magisterských či doktorských 

oborů a vědeckých pracovníků Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. 

Z výsledků plyne, že experti si dokázali během krátké doby zapamatovat mnohem 

více informací o grafu než žáci SŠ a na rozdíl od žáků považovali osy a jejich popis 

za klíčovou součást grafu. Z analýzy výsledků správně a nesprávně řešících žáků je 

zase patrný rozdíl v zaměření pozornosti na relevantní oblasti grafu. Žáci, kteří 

vyřešili zadané úlohy nesprávně, si prohlíželi více oblasti nedůležité pro vyřešení 

otázky. Správně řešící žáci zase strávili méně času fixováním pohledu na 

nerelevantní oblasti grafu. Představy nesprávně řešících žáků se většině případů 

týkaly obecně nesprávné představy grafu jako náčrtu reálné situace, nebo obrázku, 

který fyzickou situaci připomíná. 
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Abstract: This thesis is focused on identifying key aspects of mechanics graphs 

regarded by students and experts. It also contains observations of student´s attention 

focused on each graph. This data was collected using eye tracking camera. 23 high 

school students and 14 experts participated in this research. Our group of experts 

contained graduate and post-graduate students as well as researchers from faculty of 

Mathematics and Physics at Charles University. Our results suggest that experts were 

able to memorize more information from each graph than high school students. 

Difference in focus on relevant parts of graphs was obvious from analyzing correct 

and incorrect answers of high school students and they consider axes and their 

labeling as the key parts of graphs in contrast to the students. Incorrectly answering 

students were more focused on parts with no relevance to the task in question. On the 

contrary, students with correct answers spent less time looking on non-relevant parts 

of graphs. Ideas of incorrectly answering students were mostly focused on wrong 

idea about graph as a sketch of real situation, or picture resembling physical 

situation. 
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Úvod 

Interpretace grafů nebo práce s nimi je pro žáky velmi náročná. Žáci se při tom 

s grafy budou setkávat i v reálném životě, proto je důležité, aby se s nimi naučili 

pracovat. Často se při tom totiž dopouštějí typických chyb, tzv. miskoncepcí, když 

například vnímají graf jako nástin reálné situace. Z toho důvodu má smysl se podívat 

na jejich vnímání grafů více do hloubky, což je možné třeba s pomocí oční kamery. 

Ta nám umožní zaznamenat proces přemýšlení žáků při řešení úloh s přiloženými 

grafy. Testování bez oční kamery probíhá klasicky jen pomocí dotazníků či testů, ale 

tím získáme jen výslednou odpověď. Samotný proces přemýšlení, o který nám jde, se 

do jisté míry dá zaznamenat tím, že žáci přemýšlejí tzv. „nahlas“ (angl. think aloud). 

Ovšem to na žáky vyvíjí další kognitivní zátěž, čímž může dojít ke zkreslení 

výsledků. Tuto zátěž můžeme eliminovat právě pomocí oční kamery. Cílem této 

práce pak bylo pozorovat rozdíly v zaměření pozornosti mezi experty a začátečníky 

(v našem případě žáci SŠ) při interpretaci grafů jak z reálného života, tak 

i typičtějších školních úloh. Konkrétně jsme se zaměřili jednak na identifikaci oblastí 

grafu, které žáci a experti považují za klíčové při interpretaci grafu během jeho 

krátkého prohlížení, a dále jsme vytipovali rozdíly v zaměření pozornosti na různé 

oblasti grafu při řešení úloh správně a nesprávně řešícími žáky a nejlepšími 

a nejhoršími žáky z pohledu celkového skóre testu. 

Tato práce je složena ze tří kapitol. 

V první kapitole se nachází informace týkající se oční kamery. Jsou zde také 

shrnuty výzkumy, které se uskutečnily ve fyzikálním vzdělávání za pomoci oční 

kamery. Dále je zde uveden přehled typických miskoncepcí, které u žáků při práci 

s grafy pozorujeme. 

Ve druhé kapitole jsou uvedeny cíle a metoda výzkumu, který proběhl. Je zde 

popsáno zadání experimentu, vyskytuje se tu popis grafů použitých při testování 

i samotný průběh testování žáků i expertů. Jsou se zde také informace o všech 

účastnících. V závěru kapitoly se rozebírají možnosti zpracování získaných dat. 

Třetí kapitola obsahuje výsledky celého výzkumu. 
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1. Teoretický úvod 

Jestliže budeme chtít sledovat zaměření pozornosti zkoumaných osob, je k tomu 

vhodná metoda oční kamery (anglicky eye-tracking). Tato metoda se často používá 

napříč různými odvětvími (média, marketing, sport, vzdělávání atd.). Identifikujeme 

dva základní druhy pozornosti: „bottom-up“ a „top-down“ (Duchowski, 2007). 

1) Pozornost bottom-up: Takto nás zaujmou výrazné percepční prvky 

asociované například s nebezpečím, kontrastem, symetrií nebo asymetrií atp. 

Zkoumaná osoba se na dané místo musí podívat, aniž by to sama ovlivňovala 

svojí vůlí. 

2) Pozornost top-down: Tato pozornost je již cílená. Projeví se například 

v případech, kdy již zkoumaná osoba nad daným problémem přemýšlela, 

zkoumala ho, vytvořila si o něm představu. Pozornost v tomto případě 

směřujeme na vyhledávání podle nás relevantních informací souvisejících 

s problémem a ignorujeme nepodstatné detaily. 

Tato kapitola stručně popisuje metodu oční kamery a nabídne přehled výzkumů, 

které byly v oblasti fyzikálního vzdělávání touto metodou provedeny. Dále jsou zde 

popsány grafy, které byly ve výzkumu použity, a miskoncepce, ke kterým dochází, 

při interpretaci grafů ve fyzice. 

 

1.1 Oční kamera 

Oční kamera snímá pohyby očí zkoumané osoby, která na obrazovce sleduje 

prezentovaný materiál (graf, text, fotografie atd…). Podle tzv. eye-mind 

předpokladu, na kterém je založena metoda oční kamery, osoba většinou směřuje 

svou pozornost na oblast, nad kterou přemýšlí. Konkrétně oko směřuje na dané místo 

tak, aby odraz dopadl na oblast nejostřejšího vidění (Kekule, 2014). Na sítnici se 

rozlišují tři části nejostřejšího vidění (Duchowski, 2007). Jsou to: žlutá skvrna (která 

má průměr cca 5 mm), fovea (průměr cca 1,5 mm) a foveola (průměr cca 0,4 mm). 

Na sítnici poskytují vidění receptory zvané tyčinky a čípky. Tyčinky reagují na 

intenzitu světla, kdežto čípky reagují na různou barvu a poskytují ostrý obraz. Právě 
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čípky jsou hustě zastoupeny v oblasti fovey. Ta zabírá méně než 2° zorného pole 

(Holmqvist, 2011) a jde o oblast nejostřejšího vidění. Abychom viděli danou věc 

ostře (například abychom přečetli dané slovo), musíme tedy pohybovat očima tak, 

aby světlo odražené od předmětu dopadlo přímo do fovey. Podle jisté teorie 

(Gegenfurtner, 2011) však tzv. „experti“ mohou získat informace nejen z oblasti 

nejostřejšího vidění. Například začínající čtenář se musí soustředit na jednotlivá 

písmena textu, kdežto zkušenější čtenář (expert) již tolik ne a vnímá informace 

i méně ostrou oblastí vidění. Přesnost našeho zařízení není jediný faktor, který 

ovlivňuje přesnost výsledků. Při interpretaci dat zejména v případě snímání očních 

pohybů experta je potřeba brát v úvahu i lidský mechanismus vidění. 

Oční kamera funguje na principu sledování odraženého infračerveného záření od 

oka respondenta (Duchowski, 2007). Kamera snímá infračervené záření, protože 

viditelné světlo by se odráželo od rohovky, což by rušilo měření. Přesněji kamera 

obsahuje infrazářič, který zároveň snímá rozdíl pozice mezi středem zornice 

a odrazem. Při výpočtu středu zornice je důležité, aby kamera snímala celou zornici 

ve všech směrech, kam se respondent může podívat (Holmqvist, 2011). Průměr 

zornice se ale může v průběhu testování měnit a to nejen z důvodu změny osvětlení, 

ale i vlivem kognitivní zátěže nebo i při různých emočních reakcích. Kvůli tomu se 

přístroj zaměřuje na střed oka, kde je žlutá skvrna (místo nejostřejšího vidění). Před 

začátkem měření je nutná kalibrace. 

Existují oční kamery s různou frekvencí snímání pohybu očí (často 50 Hz, 

300 Hz, ale existují i kamery s frekvencí větší než 1000 Hz). Na základě surových dat 

pak software určí fixace a sakády (viz dále). Výstupem pak mohou být speciální 

mapy, které překrývají sledovaný materiál. Rozlišujeme dva druhy těchto map (viz 

obr. 1): 

1) mapy pozornosti (nebo také heat mapy) – jedná se o diagramy s vyznačenou 

plochou, na kterou probandi fixovali pohled nejvíce; 

2) gaze ploty – diagramy s vyznačenými dvěma typy očních pohybů (tzv. fixace 

a sakády) 
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Fixace a sakády jsou dva základní pohyby očí při pozorování daného materiálu. 

Během fixace získává proband informace a jeho oči jsou v relativním klidu. Zaberou 

asi 90 % celkového pozorovacího času. Pohybu, kdy se oko přemisťuje z jedné 

fixace na druhou, se říká sakáda. Během sakády je naše oko téměř slepé, tudíž 

nedochází k získávání informací. Podle jedné teorie jsou však sakády a kognitivní 

procesy paralelní akce (Findlay a Walker, 1999). Sakáda je nejrychlejší pohyb, který 

naše tělo dokáže vykonat (Holmqvist, 2011). Dochází k nim přibližně třikrát až 

čtyřikrát za sekundu. Oproti nim fixace by podle Lukavského (2005) měla trvat 

minimálně 50 ms. Fixace se obvykle vyskytují v rozmezí 150-600 ms (Duchowski, 

2006). Jedním ze způsobů, jak se můžou odlišit sakády od fixací, je stanovení 

určitého prahu rychlosti přesunu oka mezi fixacemi (tento způsob se často nazývá 

IVT filtr). 

V dnešních výzkumech se používají 2 typy oční kamery. Ta může být buď 

statická (v pevně stojícím zařízení – upevněná například na monitoru) (viz obr. 2) 

nebo se může upevnit na hlavu (například v podobě brýlí nebo helmy). Každá 

metoda má jiné využití a jiné výhody či nevýhody.  

 

 
 

Obr. 1: Ukázka mapy pozornosti (vlevo – červená místa jsou místa s největším 

počtem zaznamenaných fixací) a gaze plotu (vpravo – velikost kolečka znázorňuje 

dobu trvání fixace, zatímco úsečky mezi fixacemi jsou naznačené sakády) 
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Kamera umístěná přímo na hlavě probanda mu umožňuje maximální mobilitu. 

Ve fyzikálním vzdělávání je tato metoda vhodná například pro učitele, který chce 

zjistit, kam směřuje svoji pozornost ve třídě. Fixní kamera se využívá naopak při 

zkoumání prohlížení webových stránek, různých materiálů, videí, rozložení textu atd. 

Lze ji také využít například ve fyzikálním vzdělávání při tvorbě učebnic. Nevýhodou 

stojící kamery je možnost zkreslení výsledků při pohnutí testovaného člověka. Tuto 

chybu je možné korigovat zafixováním hlavy. Avšak ve výzkumech, kde 

nepotřebujeme přesnost například rozsahu písmene, se fixace hlavy z důvodu 

nepřirozenosti prostředí, v němž by osoba testování podstupovala, nepoužívá. Fixace 

hlavy se využívá například při výzkumu čtení, kde nás zajímá fixace na různá 

písmena. Modernější přístroje umí lehké posuny hlavy korigovat samy. 

 

 

Obr. 2: Oční kamera připevněná k monitoru (dolní lišta monitoru) 

Zdroj: KDF MFF UK 
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1.2 Výzkumy pomocí oční kamery ve fyzikálním vzdělávání 

Výzkumy pomocí oční kamery můžeme rozdělit buď na kvalitativní nebo 

kvantitativní (Kekule, 2014). Pro kvalitativní výzkumy se typicky využívá 

vizualizace dat v podobě gaze plotů, popřípadě map pozornosti. V kvantitativním 

výzkumu se zase pracuje např. s tzv. oblastmi zájmu (angl. area of interest – 

zkráceně AOI), kde se vytipuje a nadále sleduje určitá oblast prezentovaného 

materiálu. V tomto typu výzkumu se zaměřují výzkumníci například na čas do první 

fixace v dané oblasti, jak dlouho trvá první fixace, na počet fixací a tak podobně.  

Většina studií provedená ve fyzikálním vzdělávání využívající metodu eye-

trackingu byla zaměřena na mechaniku nebo elektřinu. Často se v těchto výzkumech 

používal model „expert-začátečník“ (Kekule, 2014). Ten vycházel z předpokladu, že 

je rozdíl mezi přístupem k řešení úkolů expertů a přístupem začátečníků. Existují tři 

teorie vysvětlující dominanci expertů při řešení úloh s obrazovým materiálem (ať už 

jde o vybavování grafů, obrázků, atp.) (Gegenfurtner, 2011).  

První teorie o dlouhodobé paměti (anglicky theory of long‑term memory) se 

zaměřuje na kvalitativní změny ve struktuře paměti. Tyto změny dovolují expertům 

rychleji zpracovat a následně uložit informace v dlouhodobé paměti a efektivně je 

využívat při řešení problémů. Pokud k tomu přidáme předpoklad, že pohyby očí 

reflektují přemýšlení účastníka, pak by se to mělo projevit kratšími fixacemi expertů. 

Druhá hypotéza popisuje redukci informací u expertů (anglicky 

information‑reduction hypothesis). Tato teorie říká, že experti během řešení 

opomíjejí irelevantní informace, které by nevedly k vyřešení problému, ale naopak se 

zaměřují na oblasti, které jsou přínosné. Podle této domněnky by tedy experti měli 

mít méně fixací v oblastech, které jsou pro vyřešení úkolu nepotřebné. Rozdíl mezi 

experty a začátečníky může být vysvětlen ještě pomocí třetí teorie. Ta se zaměřuje na 

celkové vnímání obrazu (anglicky holistic model of image perception). Podle této 

teorie se u expertů rozšíří jejich obrazové vnímání (informace nepřichází do mozku 

jen z oblasti nejostřejšího vidění (viz výše)). Díky změně percepce jsou pak experti 

schopni postupovat od globální analýzy problému k jemnějším hierarchickým 

strukturám. Tento model by se měl projevit delšími sakádami a kratšími časy do 

první fixace v relevantní oblasti.  
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1.2.1 Přehled provedených výzkumů 

Ve své bakalářské práci (2018) jsem uvedla přehled pěti studií z oblasti 

fyzikálního vzdělávání, které využívají metodu oční kamery. Dále uvedu studie, 

které se zaměřují blíže na grafy (popřípadě jiný obrazový materiál). 

 Jedna studie využila tzv. R-FCI test (anglicky Representational Variant of 

the Force Concept Inventory), který vyhodnocuje, jak jsou žáci schopni používat 

různé reprezentace působící síly v případě 1. a 2. Newtonova zákona – mezi 

izomorfními otázkami (Kekule a Viiri, 2018). V tomto výzkumu se zjišťoval 

efekt různých formátů nabízených alternativ odpovědí (grafická, verbální nebo 

diagramová reprezentace možností) na žákovo řešení úkolů.  Dále vyberu jen 

část studie týkající se přímo grafů. V této studii se mimo jiné potvrdila teorie 

o expertech (v tomto případě žáci, kteří řešili úlohy správně), a sice že velmi 

rychle přišli na irelevantní grafické nabízené alternativy a na tyto grafy se již 

dále nezaměřovali. Správně řešící žáci navíc věnovali pozornost celé ploše 

grafu, kdežto u nesprávně řešících žáků se objevila tendence více se zaměřovat 

jen na vertikální osu. Ti navíc strávili nejméně času na správných odpovědích. 

Studie Kleina (2019) se zabývala tím, jak studenti rozumí směrnici grafu 

a ploše pod grafem. Tento výzkum se pokusil ověřit výsledky jedné předešlé 

studie, ve které byli porovnáváni studenti fyziky a psychologie. Klein 

porovnával studenty fyziky a ekonomie, poněvadž chtěl zjistit, jestli se výsledky 

budou shodovat i v případě, že obě skupiny budou mít již potřebné matematické 

znalosti. Tyto znalosti se pak v případě tohoto testování musely využít i v jiné 

oblasti, než ve které byli studenti zvyklí pracovat (např. fyzici řešili úlohy spjaté 

s financemi a ekonomové zase grafy závislosti rychlosti na čase atp.). Tato 

studie ukázala, že obě skupiny studentů měly větší úspěšnost u úloh zaměřených 

na směrnici grafu. Dále potvrdila zajímavý výsledek, který se ukázal již 

v předchozí studii se studenty psychologie a fyziky, že fyzici dosáhli lepších 

výsledků v úlohách spjatých s financemi než ekonomové. Ekonomové strávili 

více času v irelevantních oblastech nepotřebných pro vyřešení úloh. Dalším 

závěrem této studie byl i fakt, že fyzici si více prohlíželi celou plochu grafu, 
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kdežto u ekonomů se projevilo zaměření pozornosti více na oblast v grafu dole 

vlevo.  

Jiná studie Kleina (2020) využívala tzv. TUG-K (anglicky Test of 

Understanding Graphs in Kinematics), což je test, který se využívá pro různá 

ověření vztahů mezi porozuměním grafů v kinematice. Cílem této studie bylo 

zjistit, jak studentovo porozumění grafů ovlivňuje pozornost, kterou věnuje 

otázce a možnostem výběru odpovědi. Nesprávné možnosti výběru byly 

vymyšleny na základě častých chyb studentů při práci s grafy. Opět se také 

zkoumalo chování expertů, kteří více času tráví na relevantních oblastech. 

Studenti byli dotazováni i na to, jak si byli jistí během řešení úloh, a to se pak 

porovnávalo s délkou řešení úloh. Čím méně si byl student jistý, tím více času 

strávil na daném řešení, a opačně pro sebejisté studenty. V této studii se navíc 

rozdělily nesprávné možnosti do třech kategorií: nejvíce populární, populární 

a nepopulární možnosti. Zajímavým zjištěním bylo, že ty nejpopulárnější 

nesprávné možnosti, které byly vytvořeny na základě častých miskoncepcí, 

získaly nejvíce pozornosti dokonce i od expertů. 

Další studie (Susac, 2017) se zase zaměřila na vliv grafické reprezentace 

výsledků měření na interpretaci studentů. Výzkum byl prováděn pomocí dvou 

testů – buď byl studentům zadán test s grafickou reprezentací, nebo bez grafické 

reprezentace výsledků měření. Ukázalo se, že studenti, co dostali test s grafickou 

reprezentací, dosáhli lepších výsledků. Grafy jim pomohly k lepšímu 

porozumění a interpretaci dat. Tito studenti zároveň strávili méně času 

v oblastech obsahující naměřená data. Grafy tedy studentům pomáhají 

s vizualizací dat, čímž se na ně redukují kognitivní nároky. Studie tedy navrhuje, 

že by se studenti měli učit interpretovat výsledky měření právě za pomoci grafů. 

 

1.3 Miskoncepce při práci s grafy 

Při práci s grafy se často vyskytují miskoncepce. Níže uvedu jen seznam 

miskoncepcí a chyb, kterých se žáci dopouští při interpretaci či při práci s grafy. Více 

informací je uvedeno v mé bakalářské práci (2018). 
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Žáci často: 

a) nevnímají grafy jako matematické reprezentace, ale jako obrázky či nástin 

dané situace;  

b) nerozlišují mezi výškou grafu v daném bodě a směrnicí grafu; 

c) špatně určí směrnici grafu, popřípadě vůbec nevědí, jak ji určit; 

d) neznají význam plochy pod grafem; 

e) mají problémy při sestrojování grafu závislosti prostorových souřadnic na 

čase při reprezentaci kinematických jevů. 
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2. Cíle a metoda výzkumu 

2.1 Cíle výzkumu 

Tato práce navazuje na mou bakalářskou práci, kde bylo cílem kvalitativní 

pozorování žákovské interpretace grafu a následné ovlivňování tohoto procesu 

pokládáním souvisejících otázek týkajícího se jednoho grafu závislosti síly na čase. 

Z výsledků mé bakalářské práce vyvstaly další možné úkoly pro další výzkum. 

Konkrétněji šlo o podrobnější výzkum zaměřený na identifikování klíčových oblastí 

grafu nejen žáky, ale i experty. Dalším možným rozšířením bylo sledování 

interpretace více grafů, a to jak z hlediska závislostí různých veličin, tak i z hlediska 

různé složitosti křivky závislostí. V návaznosti na předchozí je proto cílem tohoto 

výzkumu: 

1. identifikace klíčových oblastí grafu při jeho interpretaci během prvního 

seznámení se s ním a to jak žáky, tak experty a identifikace rozdílů mezi 

nimi; 

2. identifikace rozdílného zaměření pozornosti na oblast grafu mezi experty 

a začátečníky při řešení úloh týkajících se různých grafů. 

 V prvním případě byli do experimentu zahrnuti i opravdoví experti z řad vědců. 

Ve druhém případě byli typicky v oblasti vzdělávání porovnávány skupiny správně 

a nesprávně řešících žáků dané úlohy. 

Většina grafů v tomto výzkumu byla převzata z reálných situací, ale pro možné 

srovnání byly zařazeny i typické testové úlohy (s výběrem odpovědi). Žákům se 

předložilo více grafů z jedné oblasti mechaniky (závislost síly na čase a závislost 

mechanické energie a síly na prostorové souřadnici) a poté se sledovalo, jak řeší 

úlohy týkající se grafů z těchto konkrétních témat.  

Experiment byl rozdělen na dvě části. Během první části, která odpovídá prvnímu 

cíli, byl účastníkům krátce promítnut graf a jejich úkolem bylo jeho následné 

vybavení si. Zde jsme předpokládali, že krátký čas na prohlížení povede účastníky 

experimentu k zaměření se na jimi uvažované klíčové oblasti/části grafu, díky 

kterým si budou moci graf interpretovat. Následná možnost si graf znovu 
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prohlédnout ukázala ještě další oblasti, které považují účastníci experimentu za 

důležité. Předpoklad klíčových oblastí byl následující: popis os, klíčové hodnoty, 

tvar křivky – důležité části křivky. Tento experiment byl realizován s dvěma grafy: 

grafem, který byl použit již v mé bakalářské práci (obr. 3) a grafem viz obr. 8. 

Křivky závislostí v tomto grafu vizuálně připomínají tvar ryby. Předpokládali jsme, 

že tento tvar by mohl navádět pouze k zapamatování si vizuálního vjemu a účastníci 

by mohli být ve vybavení si grafu zdánlivě úspěšnější. Tento experiment byl 

realizován se žáky, kteří byli sledování v průběhu prohlížení grafů oční kamerou. 

Doplňkově byly úkoly zadány i expertům, kteří ovšem pracovali pouze s papírovou 

verzí. S nimi byl navíc proveden strukturovaný rozhovor. 

Druhá část výzkumu (viz cíl 2) byla zaměřena na pozorování probíhající 

žákovské interpretace grafu při řešení úlohy a následná identifikace jejich typických 

problémů při práci s grafy. Jak bylo pozorováno v rámci mojí bakalářské práce 

(2018), většina žáků se už při položení první úlohy snažila interpretovat celý graf 

a při pokládání dalších otázek už docházelo spíše k vyhledání a odečtení požadované 

hodnoty. Proto jsme se v této části omezili pouze na položení jedné otázky k danému 

grafu. Opět kvůli porovnání byl použit původní graf z bakalářské práce (2018), tj. 

závislost síly na čase. Dále byly použity grafy jak z reálného života, tak umělé 

školské úlohy; grafy závislostí síly na čase a také prostorové souřadnici a závislosti 

mechanické energie na poloze tělesa. Také v této části nás zajímaly rozdíly mezi 

experty a začátečníky. V tomto případě, jak je v oblasti vzdělávání typické, byli za 

experty považování žáci řešící danou úlohu správně a za začátečníky ti, co ji vyřešili 

nesprávně. Navíc bylo provedeno srovnání mezi žáky s celkovým nejlepším 

a nejhorším skóre testu. 

Vzhledem k tomu, že pozorování žáků při práci s reálnými fyzikálními grafy 

nebylo s největší pravděpodobností dosud pomocí oční kamery realizováno, zaměřili 

jsme se na kvalitativní popis pozorovaných záznamů a identifikaci různorodých 

možností. Strukturovaný rozhovor byl zpracován metodou otevřeného kódování. 
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2.2 Grafy vybrané na testování 

První graf ve výzkumu byl převzat z mé bakalářské práce (2018). Jednalo se 

o graf závislosti síly působící na siloměrnou plošinu na čase (viz obr. 3). Detailnější 

popis viz má bakalářská práce (2018). 

 

 

Dalším grafem závislosti síly na čase v tomto výzkumu byl crash test auta (viz 

obr. 4). Tento graf byl převzat ze studie Rechnitzera (2001), který se zabýval 

nebezpečím při nárazu auta do vozu s vyšším podvozkem (např. nákladní vůz). Dále 

se popisuje náraz auta do zdi. Různá maxima v grafu představují působení různých 

bezpečnostních zón v autě.  

 

 

Obr. 3: Graf závislosti působící síly na siloměrnou plošinu na čase v průběhu 

podřepu, výskoku a dopadu. Zdroj: KDF MFF UK 
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Dalším úkolem bylo přiřadit celkem ke čtyřem grafům tři možné děje (viz obr. 5). 

Šlo opět o grafy závislosti síly na čase. Tato úloha byla převzata z diplomové práce 

Gřondilové (2004). Testové úlohy můžeme primárně dělit na úlohy s výběrem 

odpovědi, či úlohy s otevřenou odpovědí. Na rozdíl od předchozích úloh s otevřenou 

odpovědí se v tomto případě jedná o přiřazovací úlohu s výběrem odpovědi. Žákům 

je zde předkládáno více grafů najednou a lze také očekávat jinou strategii při řešení 

úlohy a vliv tzv. decision making process (proces výběru odpovědi) 

 

Obr. 4: Graf závislosti síly na čase znázorňující crash test auta. Zdroj: Rechnitzer 

(2001) 
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Obr. 5: Grafy závislosti síly na čase s možností výběru dějů. Zdroj: Gřondilová 

(2004) 

 

Čtvrtým grafem byl graf závislosti kinetické energie na vzdálenosti (viz obr. 6). 

Tento graf byl narýsován v programu GeoGebra (GeoGebra, 2019). Jedná se 

o simulaci kuličky, která by se mohla pohybovat například na horské dráze. Záměrně 

se u tohoto grafu ptáme na potenciální energii, neboť tím zkoumáme nejen znalost 

zákona zachování mechanické energie, ale jestli si žák vůbec všimne popisu os. 

Mřížka v grafu zůstala kvůli lepší orientaci žáků při řešení úlohy. 

 

Pátým grafem byl graf závislosti potenciální energie na vzdálenosti (viz obr. 7). 

Podobně jako čtvrtý graf, byl i tento graf narýsován v programu GeoGebra 

(GeoGebra, 2019) a vztahuje se ke stejnému ději. Stejně jako jsme se ptali 

u předešlého grafu na potenciální energii, ptáme se zde záměrně naopak na rychlost, 

která souvisí s kinetickou energií. Tudíž opět testujeme, jestli si žáci vůbec všimnou 

popisu os. Ze stejného důvodu jako u předešlého grafu byla i zde ponechána mřížka. 
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Obr. 6: Graf závislosti kinetické energie na vzdálenosti 

 

 

 

Obr. 7: Graf závislosti potenciální energie na vzdálenosti 
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Šestý graf (viz obr. 8), ve kterém je znázorněna závislost energie na vzdálenosti, 

byl vygenerován z dat převzatých z internetových stránek Grace Wu AP Physics, 

2019. Jednalo se o pohyb kuličky po horské dráze. Tímto grafem jsme žáky chtěli 

ujistit v jejich odpovědích, popřípadě je vyvést z omylu, pokud odpověděli na 

předešlé dvě otázky špatně. Také nám šlo o to, aby žáci viděli všechny tři křivky 

v jednom grafu, neboť s takovými grafy se běžně ve výuce nesetkají. A zejména 

tvarem křivek byl graf vhodný pro první experiment (viz podkapitola 2.1 Cíle 

výzkumu). 

 

 

Obr. 8: Graf závislosti energie na vzdálenosti. Zdroj dat: Grace Wu AP Physics 

(2019) 

 

Sedmý graf závislosti síly na vzdálenosti (viz obr. 9), na kterém je zaznamenáno 

natažení tětivy u sportovního luku, byl převzat ze studie Meyera (2015). Ve 

výzkumu se zkoumalo, jakou energii bude mít luk po natažení tětivy. V grafu je 

zaznamenán červeně pohyb při natažení luku a modře zpětný pohyb při vypuštění 

šípu (ztráty jsou u tohoto luku minimální, proto se křivky téměř shodují). Otázka, 

kterou jsme jim položili, byla konceptuálně velmi těžká. Žák nejdříve musel vědět, 

že plocha pod tímto grafem představuje vykonanou práci, a následně tuto informaci 

převést na energii. U tohoto grafu měla část žáků položenou odlišnou otázku než 
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ostatní. Prvních 10 žáků mělo otázku: „Kdy ještě šíp získával energii?“ Další část 

žáků však dostala otázku: „Kdy ještě tětiva získávala energii?“ Předpokládali jsme, 

že druhá otázka bude pro žáky více intuitivnější. V obou případech je rozdíl 

minimální a žáci pro zjištění odpovědi musí zaměřit svou pozornost na stejné místo. 

Zajímalo nás, zda budeme pozorovat při změně otázky také nějaké změny v přístupu 

prohlížení grafu. 

 

 

Obr. 9: Graf závislosti síly na vzdálenosti znázorňující natažení tětivy. Zdroj: Meyer 

(2015) 

 

Osmý graf závislosti síly na vzdálenosti (viz obr. 10) znázorňuje stisk klávesy na 

mechanické klávesnici. Tento graf byl převzat z internetových stránek Deskthority, 

(Deskthority, 2019), kde autor proměřoval po stisknutí klávesy její odezvu. V tomto 

grafu byla použita klávesnice s tlačítky s tzv. ohýbající se pružinou. Jakmile tato 

pružina dostatečně zatlačila, uvolnila se záklopka, která narazila do elektrického 

kontaktu. Toto uvolnění je znázorněno v grafu poklesem křivky po třetím milimetru. 

Graf byl vybrán právě kvůli tomuto poklesu. Podobně jako u předešlé úlohy jsme 

předpokládali, že i otázka u tohoto grafu bude pro žáky náročná.  
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Obr. 10: Graf závislosti síly na vzdálenosti znázorňující stisk klávesy na klávesnici. 

Zdroj: Deskthority (2019) 

 

Posledním úkolem bylo opět přiřadit ke čtyřem grafům závislosti síly na 

vzdálenosti tři možné děje, které mohly grafy znázorňovat (viz obr. 11). Tyto grafy 

byly narýsovány v programu GeoGebra (GeoGebra, 2019). Jedná se o podobný typ 

úlohy, s jakým se žáci během testování již setkali (viz obr. 5). 

 



 19 

 

Obr. 11: Grafy závislosti síly na čase s možností výběru dějů 

 

Veškeré nedostatky grafů (ať už malé popisky os, mřížky, či cokoliv jiného, co 

by účastníkům výzkumu mohlo vadit) jsme ponechali záměrně. Jedním z cílů bylo 

předvést žákům zejména reálné grafy, se kterými se mohou setkat jako s výstupy 

vlastního měření nebo záznamy dat na internetu. A v rámci kvalitativního přístupu 

k výzkumu jsme tak mohli zaznamenat i neočekávané percepčně výrazné prvky, což 

může být užitečné pro další výzkumy v této oblasti. 

 

2.3 Žákovské šetření  

Oba experimenty uvedené v podkapitole 2.1 Cíle výzkumu probíhaly pro žáky 

současně, dokonce se prolínaly. Celý proces testování je zachycen stručně na obr. 12. 

První část, která obsahovala volné prohlížení grafu po dobu 7 sekund, se skládala 

také z vybavení si grafu a následného překreslení. Poté měli jak žáci, tak i experti 

možnost vidět graf znovu, tudíž byla získána data o tom, na co se obě skupiny zaměří 

při druhém sledování. Z technických důvodů byli v první i třetí fázi výzkumu 

nahráváni oční kamerou pouze žáci. S experty se vedla diskuse zaznamenaná na 

diktafon (průběh viz kapitola 2.4 o expertním šetření). V druhé a čtvrté části již žáci 

pozorovali grafy s cílem vyřešit úkol přiřazený ke každému grafu zvlášť. Vždy byla 

otázka zařazena před grafem, kterého se týkala.  
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Poté, co žáci nakreslili první graf, jim byl vysvětlen význam křivky – bylo jim 

sděleno, že graf znázorňuje časový průběh síly, kterou působila Lída na siloměrnou 

plošinu při podřepu, výskoku a následném dopadu zpět. Z tohoto popisu měli určit, 

kolik Lída váží. Následoval graf znázorňující crash test auta a žáci měli určit, kdy se 

auto odrazilo od zdi. Ačkoliv je reálně na grafu zachycen náraz auta do vozu 

s vyšším podvozkem, byla žákům kvůli jednoduššímu porozumění celého děje 

položena otázka týkající se nárazu auta do zdi. Pak dostali žáci trochu odlišnou 

úlohu, kdy měli ke grafům přiřadit různé děje. Tyto tři úlohy se týkaly grafů 

závislosti síly na čase. 

Další tři úlohy se týkaly grafů závislosti mechanické energie na poloze tělesa. 

Testovalo se porozumění nejen grafu, ale i znalost souvislosti kinetické energie 

a rychlosti. V první (tedy v testu celkem čtvrté) otázce, kde byl znázorněn graf 

závislosti kinetické energie na vzdálenosti, jsme se ptali, kdy měla kulička největší 

potenciální energii. Žák tedy měl prokázat znalost zákona zachování mechanické 

energie. V další otázce měli žáci u grafu potenciální energie určit největší rychlost 

kuličky. Poté následovalo přerušení řešení úloh související s energií a dostali za úkol 

nejdříve si prohlédnout a poté překreslit graf, ve kterém byly znázorněny křivky 

kinetické, potenciální a celkové energie kuličky. Po překreslení grafu dále žáci řešili 

u tohoto grafu, kdy měla kulička opět největší potenciální energii a největší rychlost.  

Poslední tři úlohy se týkaly grafů závislosti působící síly na vzdálenosti. V sedmé 

otázce, kde byl graf znázorňující natažení šípu v tětivě luku, jsme se u 10 žáků 

nejdříve ptali, kdy šíp ještě získával energii, pak jsme otázku záměrně přeformulovali 

a ptali se, kdy tětiva ještě získávala energii. Na dalším grafu bylo zaznamenáno 

stisknutí klávesy na klávesnici. Ptali jsme se na podobnou otázku jako u luku, tedy 

kdy klávesa ještě získávala energii. Posledním úkolem bylo přiřazování dějů ke 

grafům. 

Díky již zmíněnému eye-mind předpokladu můžeme u každé z těchto úloh 

sledovat pomocí oční kamery jejich zaměření na oblast grafu, a tedy odhadovat 

strategii při řešení zadaných úloh. 
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Obr. 12: Proces testování žáků 

1. část 

• informace: Graf znázorňuje sílu, kterou v čase působila Lída na 

elektronickou váhu. Lída si na váhu nejprve stoupla, pak šla do 

podřepu, vyskočila a dopadla zpět na váhu.  

• úkol 1: Podívej se znovu na graf a zjisti, kolik Lída váží. 

• řešení úkolu a prohlížení grafu (viz obr. 3) 

• informace: následující graf znázorňuje crash test auta 

• úkol 2: Určete, v jaký moment se auto odrazilo od zdi. 

• řešení úkolu a prohlížení grafu (viz obr. 4) 

• úkol 3: Přiřaďte následující grafy k popisu dějů. 

• informace: všechny grafy jsou se stejným měřítkem 

• řešení úkolu a prohlížení grafu (viz obr. 5) 

• informace: na následujících 3 grafech je zaznamenán pohyb 

kuličky na horské dráze 

• úkol 4: Určete z následujícího grafu, v kterém místě měla 

kulička největší POTENCIÁLNÍ (polohovou) energii. 

• řešení úkolu a prohlížení grafu (viz obr. 6) 

• úkol 5: V kterém místě měla kulička největší rychlost? 

• řešení úkolu a prohlížení grafu (viz obr. 7) 

 

2. část 

• volné prohlížení grafu (7 s) (viz obr. 8) 

• vybavení/nakreslení grafu 

• kalibrace 

• volné prohlížení grafu (7 s)  3. část 

• úkol 6: Z následujícího grafu urči, v kterém místě měla 

kulička: 

   a) největší potenciální energii 

   b) největší rychlost 

• řešení úkolu a prohlížení grafu (viz obr. 8) 

• informace: na následujícím grafu je zaznamenáno natažení šípu 

v luku 

• úkol 7: Kdy ještě šíp/tětiva získávala energii? 

• řešení úkolu a prohlížení grafu (viz obr. 9) 

• informace: na následujícím grafu je zaznamenán stisk klávesy 

na klávesnici 

• úkol 8: Kdy klávesa získávala energii stiskem prstu? Kdy 

naopak ne? 

• řešení úkolu a prohlížení grafu (viz obr. 10) 

• úkol 9: Přiřaďte následující grafy k popisu dějů. 

• informace: všechny grafy jsou se stejným měřítkem 

• řešení a prohlížení grafu (viz obr. 11) 

4. část 

• kalibrace 

• volné prohlížení grafu (7 s) (viz obr. 3) 

• vybavení/nakreslení grafu 

• kalibrace 

• volné prohlížení grafu (7 s) 
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2.3.1 Účastníci 

Tohoto výzkumu se zúčastnilo 23 žáků z různých typů škol i tříd. Šlo o žáky 

prvního, druhého i třetího ročníku pražských středních škol (konkrétně tři gymnázia 

a jedna průmyslová střední škola). Žáci byli ve věku 15 až 18 let a šlo jak o chlapce, 

tak o dívky. 

 

2.4 Expertní šetření 

Testování expertů probíhalo z technických důvodů odlišně od testování žáků. 

Expertům byly grafy předkládány vytištěné na papíře a byl s nimi veden 

strukturovaný rozhovor. Každý expert dostal stejné zadání (proces je znázorněný 

v diagramu viz obr. 13). Všichni byli stejně dotazováni a jejich odpovědi byly 

nahrávány na diktafon. Odpovědi byly analyzovány metodou inspirovanou 

otevřeným kódováním. Při otevřeném kódování se souvislý text rozloží na jednotky, 

kterým jsou následně přiděleny názvy nebo jména, se kterými dále výzkumník 

pracuje (Rakovská, 2015). Za jednotku můžeme označit slovo, větu, nebo také celý 

odstavec. Následně jsou jednotlivé jednotky-kódy kategorizovány. 

Jak už jsem zmínila, experti – vědci se zúčastnili pouze prvního experimentu (viz 

podkapitola 2.1 Cíle výzkumu). Při srovnání reálného provedení experimentu se žáky 

se tedy jednalo o první a třetí část výzkumu – tedy prohlíželi si a následně 

vybavovali graf závislosti síly na čase (viz obr. 3) a graf závislosti energie na 

vzdálenosti (viz obr. 8). Stejně jako žákům jim byl graf předložen na 7 sekund 

a následně byli požádáni, aby graf překreslili. Poté, co překreslili graf, byli dotázáni, 

na co by se podívali, kdyby si mohli graf prohlédnout znovu. Po jejich odpovědích se 

jim ukázal opětovně graf s tím, že mohli načrtnout i popsat, kam se podívají ihned 

poté, co jim je graf předložen. V tomto typu šetření je výhodou, že účastníci přemýšlí 

tzv. „nahlas“ (angl. think-aloud), tudíž jsme získali jejich strategii při sledování 

grafu. Poté, co popsali, kam se dívají při druhém prohlížení grafu, byli ještě dotázáni, 

co/jestli je na grafu ještě něco zaujalo. Druhý graf jim byl předložen poté, co vyřešili 

první. Celý proces šetření se tedy zopakoval. 
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Obr. 13: Proces testování expertů 

 

Jak již bylo zmíněno, byly prováděny strukturované rozhovory, tzn. byly 

předpřipravené tyto otázky: 

1. Po dobu 7 s si prohlédněte následující graf. 

2. Teď Vás poprosím, abyste mi překreslil graf. 

3. Kdybyste měl možnost vidět graf znovu, na co byste se podíval? 

4. Když Vám teď ukážu znovu graf, na co prvního se zaměříte? 

5. Po dobu 7 s si prohlédněte další graf. 

6. Opět Vás poprosím, abyste mi překreslil graf. 

7. Kdybyste měl možnost vidět graf znovu, na co byste se podíval? 

8. Když Vám teď ukážu znovu graf, na co prvního se zaměříte? 

Popřípadě byly expertům položeny doplňující otázky, které dopomohly k jasnější 

analýze jejich výpovědí zaznamenaných na diktafonu. 

• volné prohlížení grafu (7 s) (viz obr. 8) 

• vybavení/nakreslení grafu 

• Kdybyste měl/a možnost vidět graf znovu, na co byste se 

podíval/a? 

• volné prohlížení grafu  

3. část 

1. část 

• volné prohlížení grafu (7 s) (viz obr. 3) 

• vybavení/nakreslení grafu 

• Kdybyste měl/a možnost vidět graf znovu, na co byste se 

podíval/a? 

• volné prohlížení grafu  
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2.4.1 Účastníci 

Co se týče expertů, ti byli vybráni mezi studenty a pracovníky 

Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Byli osloveni studenti 

magisterských či doktorských oborů a vědci. Tohoto výzkumu se zúčastnilo 14 

expertů, z čehož 4 byli magisterští studenti, 1 doktorand a 9 vědeckých pracovníků. 

 

2.5 Průběh sběru dat 

Ke sběru dat byla použita kamera TX300 od firmy Tobii (Tobii, 2019). Tato 

konkrétní kamera snímala s frekvencí 300 Hz. Od té samé firmy byl použit program, 

ve kterém byl vytvořen test promítaný žákům jako prezentace. 

Před výzkumem byla ještě provedena pilotáž tohoto testu, na jehož základě se 

provedly před finální verzí drobné úpravy. Například u jedné otázky nebyl nastaven 

časovač automatického přepnutí promítaného grafu. 

Samotný výzkum probíhal od prosince 2019 do března 2020. Žáci byli testováni 

v Interaktivní fyzikální laboratoři na Matematicko‑fyzikální fakultě (IFL, 2019), kde 

v průběhu jiné výukové aktivity dobrovolně podstoupili testování. Před samotným 

experimentem jim byl dán dotazník (viz Příloha 1) s cílem přiblížit nám jejich vztah 

k fyzice. Součástí dotazníku byla také informace, že výsledky testování poslouží mé 

diplomové práci. Poté, co vyplnili dotazník, byli stručně seznámeni s oční kamerou 

a byl jim vysvětlen průběh pozorování. Před samotným řešením úloh z mechaniky 

jim bylo vysvětleno, že nejdříve musí ještě proběhnout kalibrace oční kamery a že se 

jim následně spustí test. Všechny úlohy řešili naprosto samostatně s tím, že jsem 

pouze zapisovala jejich odpovědi na papír. 

Nejdříve si měli po dobu 7 sekund prohlédnout graf, který po uplynulé době 

zmizel, a žáci ho měli za úkol překreslit. Tím, jak se pohnuli, se přerušilo testování. 

Aby bylo možné pokračovat, musela opět proběhnout kalibrace oční kamery. Po 

druhé kalibraci se test spustil znovu od začátku, tudíž se žáci mohli dívat opět na graf 

po dobu 7 sekund a zjišťovat, čeho se nevšimli při prvním prohlížení. Poté již 

pokračovali v řešení úloh bez pomoci (schéma viz obr. 12). Když žáci při řešení došli 
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k druhému překreslování grafu, muselo se testování opět přerušit a znovu spustit 

kalibraci. Testování poté pokračovalo opět stejným grafem, nikoliv od začátku. Před 

každým grafem byla na samotném obrázku položena otázka. Během čtení otázky sice 

docházelo ke sběru dat, avšak tato data nebyla zpracována. Poté se objevil na dalším 

snímku graf, který si již žáci mohli prohlížet libovolně dlouho. Data získaná 

z prohlížení grafu již následně byla zpracována. Po vyřešení zadaného úkolu si žáci 

sami řekli o přepnutí na další otázku. Po ukončení nahrávání pomocí oční kamery 

žáci ještě dostali druhou část dotazníku, kdy nás zajímalo, jak vnímali obtížnost úloh 

a jak si byli řešením úloh jisti. 

 

2.6 Zpracování a vizualizace dat 

Kamera použitá ve výzkumu snímala s frekvencí 300 Hz (což je jednou za 

3,3 ms). Touto rychlostí snímání bylo pořízeno obrovské množství dat. Tato data 

mohou být zobrazena různými způsoby, jak již bylo zmíněno v kapitole 1.1. Pro 

potřeby tohoto výzkumu byla data vizualizována do gaze plotů a map pozorností 

(nebo také heat mapy). 

V gaze plotu, jak jsem již zmiňovala, jsou vyznačeny fixace a sakády, přičemž 

fixace jsou vyobrazeny kruhy a sakády pomocí čar. Kruhy znázorňující fixace nemají 

neměnný průměr. Platí závislost, že čím větší je průměr kruhu, tím déle účastník 

fixoval pohled na konkrétním místě. Jednotlivé fixace (kruhy) jsou navíc očíslovány 

v pořadí, ve kterém k nim došlo. Sakády zase spojují jednotlivé fixace, což určuje 

směr přesunu pohledu zkoumané osoby.  

Mapa pozornosti je speciální diagram zobrazující buď počet, nebo délku fixací 

pro skupiny více osob. Není vhodné vytvořit mapu pozornosti pouze pro jednoho 

účastníka, neboť k tomu účelu je lepší využít gaze plot. V softwaru TobiiPro 3.2, 

který jsme využili v našem výzkumu, indikuje červená barva oblast, které věnovali 

účastníci nejvíce pozornosti. 
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3. Experimentální výstupy 

V této kapitole jsou výsledky výzkumu rozděleny do tří podkapitol. První 

podkapitola je věnována především identifikaci klíčových oblastí grafu při prvním 

prohlížení grafu. Tyto oblasti jsou zde popsány jak z pohledu žáků, tak z pohledu 

expertů. V další podkapitole jsou shrnuty rozdíly v přístupu řešení správně 

a nesprávně řešících žáků vždy danou úlohu. Zejména jsou identifikovány oblasti 

grafu, kterým jednotlivé skupiny věnovaly nejvíce pozornosti. Nedílnou součástí jsou 

i výsledky úloh a úspěšnost žáků při řešení zadaných úkolů. V poslední podkapitole 

jsou rozebrány vybrané konkrétní případy, jak zejména žáci s nejlepším a nejhorším 

výkonem řešili zadané úlohy. 

 

3.1 Identifikace klíčových oblastí grafu 

3.1.1 Žákovské šetření 

Detailnější průběh žákovského šetření již byl zmíněn dříve viz kapitola 2.3. Žáci 

si nejprve během 7 s prohlédli zadaný graf, a jejich úkolem pak bylo si ho vybavit 

a překreslit. Jednalo se o graf závislosti síly na čase (viz obr. 3, str. 11) a graf 

závislosti mechanické energie (viz obr. 8, str. 15). Výsledky jsou uvedeny pro každý 

graf zvlášť. 

 

Graf závislosti síly na čase: 

Prvních 7 sekund sloužilo žákům pouze k pozorování grafu. Jak je vidět na mapě 

pozornosti na obr. 14, při prvním prohlížení grafu si většina žáků stihne prohlédnout 

téměř celý graf. Je patrné, že nejvíce pozornosti věnovali nejen názvům os a jejich 

hodnotám, ale také samotné křivce. Již v mé bakalářské práci bylo zřejmé, že více si 

žáci všímali popisu svislé osy než popisu vodorovné, a v tomto výzkumu se tato 

oblast zájmu potvrdila. Dále je vidět, že žáky na křivce více zaujala oblast výrazných 

percepčních prvků, jako jsou minima, či maxima, a to nejen ta globální, ale i lokální. 
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Naopak na grafu pro žáky není zajímavá část křivky, která následuje po druhé 

sekundě, nebo, což je zajímavé, žáci nedávají pozornost počátku grafu. Jediní 

4 probandi, kteří se podívali na nulovou počáteční hodnotu, ji však dále nepřekreslili. 

Jednalo se o respondenty P13, P19, P23 a P25. Účastník P25 navíc, i přes větší fixaci 

na obou osách než na samotné křivce, osy nenakreslil (viz obr. 15).  

 

 

 

 

Obr. 15: První prohlížení grafu a následné překreslení grafu účastníkem P25 

 

Obr. 14: Mapa pozornosti všech žáků při prvním prohlížení grafu 
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V Příloze 2 jsou všechny gaze ploty účastníků při prvním pozorování grafu 

závislosti síly na čase. Většina žáků povšechně prohlédla celou oblast grafu 

(například viz účastník P13 na obr. 16).  

 

 

Obr. 16: Gaze plot, kde si účastník P13 stihl projít téměř celý graf 

 

Podobně jako v mé bakalářské práci nás zajímalo, jak si žáci budou během 

krátkého seznámení s grafem všímat os. Ukázalo se, že z 23 žáků se 4 žáci vůbec 

nezaměřili na osy. Neprohlédli si ani popis os, ani číselné hodnoty na osách. Šlo 

o žáky P03, P12, P21 a P22 (jejich gaze ploty a jejich následné překreslené grafy viz 

obr. 17). Je však zajímavé, že 2 z těchto žáků, konkrétně P03 a P12, poté 

v následném překreslení grafu osy načrtli, ale P12 je nepojmenoval a P03 nazval 

y(x). Dá se tedy předpokládat, že tito žáci chápou, že součástí kartézského grafu jsou 

také osy, ale spíše se může jednat o formální přístup (viz popis účastníka P03). 

Naopak se objevil i účastník P25, který, jak jsem již zmiňovala, i přes větší fixaci na 

osách, osy nenakreslil. Kromě tohoto žáka nenakreslili osy ještě další 3 respondenti 

(P20, P21, P22). Všichni tito žáci jsou z té samé třídy, což poukazuje na určité třídní 

specifikum. U těchto žáků je zřejmé, že pod pojmem „graf“ si představí pouze 

samotnou křivku a osy, resp. referenční souřadný rámec do toho nezapočítají.  
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P03  

P12  

P21  

P22  

Obr. 17: Gaze ploty účastníků, kteří nevěnovali pozornost osám, a jejich následné 

překreslení grafů 

 

Na vodorovné ose grafu je uvedeno množství hodnot: jednak škála měřítka jako 

hodnoty 0 s, 1 s, 2 s, atd. a jednak jsou hodnoty pro doplnění uvedeny u význačných 
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částí křivky. Systematickému čtení hodnot podél osy se věnovalo 7 žáků (P06, P08, 

P02, P16, P19, P25, P24). Čtení hodnot zaměřené jen na hodnoty u globálního 

minima realizovalo 6 žáků (P05, P07, P09, P15, P17, P14). Při překreslování grafu 

ale hodnoty na časové ose uvádí pouze 6 studentů a jen tři žáci správné hodnoty (P02 

si spletl časovou osu se svislou osou, P09 a P24 uvádí nesmyslné hodnoty, P17 a P15 

hodnoty u globálního minima (i když P15 ho překreslil jako maximum), P08 uvádí 

koncovou hodnotu).   

Když se více zaměříme na rozdíly mezi jejich prvním prohlížením grafu a jejich 

následným náčrtem, lze si povšimnout několika úkazů. Tyto jevy se ve většině 

shodují s výsledky mé bakalářské práce. Za prvé, přestože většina žáků během 

prvního prohlížení fixovala většinou celou oblast grafu, jak je patrné z překreslených 

náčrtů, toto letmé fixování vůbec nemusí být dostačující pro získání validní byť 

hrubé informace o grafu. Dalším z pozorování je, že ačkoliv si žáci ve většině 

případů prohlíželi osy, následně obě osy překreslilo a správně popsalo pouze 8 žáků 

z 23. Dalších 6 žáků popsalo jednu z obou os. Více si žáci zapamatovali hodnoty na 

osách než jejich samotný popis. Z 12 žáků, kteří uvedli alespoň jednu číselnou 

hodnotu na osách, jich polovina neuvedla žádnou hodnotu na časové ose. Tím se 

potvrdilo i předchozí pozorování v rámci bakalářské práce, že si žáci více všímají 

svislé osy než vodorovné. Dále většina žáků při svém nákresu ignorovala první 

minimum, je tedy zřejmé, že 2 maxima jsou percepčně výraznější. I přesto jsme však 

u 6 žáků pozorovali, že ve svém obrázku jedno z maxim nepřekreslili (např. účastník 

P12 viz obr. 17). Projevil se i zajímavý jev, který jsme pozorovali již v mé 

bakalářské práci, že jeden žák zaměnil maxima a minima (viz obr. 18). Překvapivé 

také je, že žáci nedotahovali globální minimum až k vodorovné ose. Toto minimum 

překreslili správně pouze 3 žáci. Všechny překreslené grafy jsou v Příloze 3. 
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Obr. 18: Překreslený graf závislosti síly na čase účastníka P15 

 

Po kreslení se znovu zkalibrovala oční kamera a test se spustil od začátku. Žáci si 

tudíž prohlíželi podruhé graf po dobu 7 sekund (mapa pozornosti viz obr. 19). Oproti 

prvnímu prohlížení se celkově zaměřili více na svislou osu a výrazněji na maxima 

než na střední část křivky grafu (viz obr. 14). Při tomto prohlížení lze předpokládat, 

že se žáci nejdříve zaměří na oblasti, které si nemohli přesně vybavit. Tím můžeme 

určit další pro ně důležité charakteristiky grafu. V Příloze 4 jsou všechny gaze ploty 

účastníků druhého prohlížení grafu. Typickým jevem bylo, že se žáci zaměřovali na 

ty oblasti, které jim v jejich nákresu chyběly, což odpovídá uvedené hypotéze. Pouze 

P12 a P21 zůstávají i při druhém prohlížení víceméně v téže a navíc velmi malé 

oblasti. Za přímo doplňkové prohlížení k prvnímu, co se týče křivky grafu, bychom 

mohli označit prohlížení devíti žáků (P19, P25, P07, P09, P23, P14, P15, P16, P17). 

Lze si povšimnout, že například žáci, kteří popsali pouze jednu osu, se při druhém 

prohlížení zaměřili na popis té osy, která jim chyběla. Dalším typickým projevem 

také bylo, že si žáci, kteří nesprávně překreslili část křivky, více tuto část prohlíželi. 

Například žák P06, který neuvedl popis svislé osy a kterému navíc chybí část křivky 

do prvního maxima, právě tyto dvě oblasti prohlížel (viz obr. 20). 
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Obr. 19: Mapa pozornosti druhého prohlížení grafu 

 

  

Obr. 20: Srovnání obrázku a druhého prohlížení grafu účastníka P06 

 

Dále je také patrné, že žáci často i kontrolovali oblasti, ze kterých čerpali poprvé 

informace. Například právě účastník P06 strávil podstatně více času i u názvu 

vodorovné osy, ačkoliv popis uvedl. Také lze říci, že žáci si při druhém prohlížení 

více všímali těch prvků, na které se prvně nezaměřili, ale považovali je za významné. 

Žáci, kteří nepovažovali určité prvky grafu za významné již při prvním seznámení, se 

na tyto oblasti nepodívali ani při druhém prohlížení. Toho si lze všimnout například 

u žáků P21, P22 a P25, kteří nepřekreslili osy a ani poté jim nevěnovali pozornost 

(viz obr. 21). 
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P21 

 

P22  

P25  

Obr. 21: Srovnání druhého prohlížení grafu s nákresem žáků P21, P22 a P25 

 

Graf závislosti mechanické energie na vzdálenosti: 

U prvního prohlížení grafu závislosti mechanické energie na vzdálenosti po dobu 

7 s je z mapy pozornosti na obr. 22 zřejmé, že si žáci nestihnou prohlédnout celý graf 

(gaze ploty žáků viz Příloha 5). Pozornost značně přitahují určité percepčně výrazné 

oblasti, čímž si žáci během tohoto krátkého seznámení nestihnou projít celou plochu 

grafu. Tomu odpovídá i jejich následné překreslení. 
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Nejvíce pozornosti získala u tohoto grafu legenda, kde jsou popsány jednotlivé 

křivky. Pouze jediný žák se na legendu nepodíval. Kromě legendy žáci věnovali více 

pozornosti opět ose svislé než vodorovné, i když u tohoto grafu není tak nápadný 

rozdíl. Podíváme-li se na jednotlivé gaze ploty, popisu veličin na obou osách 

věnovalo pozornost minimálně 14 žáků (např. u účastníka P13 je jediná zachycená 

fixace na svislé ose uvedena jako nepříliš konfidenční (čárkovanou čarou), proto 

uvádíme minimální počet). Konkrétně P02, P05, P06, P07, P08, P09, P10, P12, P15, 

P18, P19, P23, P24 a P25. Jen svislé ose věnovali pozornost 2 žáci (P14 a P21) 

zatímco jen vodorovné ose tři žáci (P03, P17, P20). Fixace na oblast popisu os 

nebyly zaznamenány u dvou žáků (P16 a P22). Dalšími význačnými oblastmi jsou 

také ty části grafu, kde se jednotlivé křivky (kinetické a potenciální energie 

a potenciální a celkové energie u svislé osy) k sobě přibližují. V jednotlivých gaze 

plotech žáků bylo přiblížení křivek kinetické a potenciální energie atraktivní pro 

všechny žáky (věnovali dané oblasti alespoň jednu fixaci). Přiblížení křivek celkové 

a potenciální energie bylo atraktivní alespoň pro 14 žáků. Překvapivé je také to, že 

více pozornosti žáci věnovali křivce znázorňující celkovou energii než zbylým 

křivkám (viz mapa pozornosti na obr. 22). Žáci dokonce provedli několik fixací 

 

Obr. 22: Mapa pozornosti žáků při prvním prohlížení grafu závislosti mechanické 

energie na vzdálenosti 
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podél této křivky (například účastník P19 viz obr. 23 a dále P09 a P12). 11 žáků 

vykazuje alespoň jednu sakádu víceméně v rovnoběžném směru s křivkou (P03, P07, 

P08, P09, P12, P13, P15, P17, P19, P22, P25). V některých případech (např. P05, 

P23, P21) žáci směřovali sakády pouze od význačné percepční oblasti přiblížení 

dvou křivek u svislé osy k legendě. Tyto oblasti jsou tedy pro žáky výraznější než 

samotná maxima a minima v pravé části grafu. 

Podobně jako u grafu závislosti síly na čase žáci nevěnují pozornost počátku 

samotného grafu. U tohoto grafu je to však složitější s pozorností u počátku os, 

jelikož vodorovná a svislá osa nezačíná stejnou číselnou hodnotou. Je zajímavé, že 

počáteční hodnotu vodorovné osy žáci přímo fixovali více než počáteční hodnotu 

u svislé osy (viz obr. 23). Ovšem nikdo tuto hodnotu dále nepřekreslil. Žáci, kteří 

nevěnovali pozornost osám již u prvního grafu, se na ně příliš nezaměřili ani u tohoto 

grafu.  

 

 

Obr. 23: Typické prohlížení grafu závislosti mechanické energie na vzdálenosti 

(účastník P19) 

 

Při kreslení si oproti prvnímu grafu zapamatovalo podstatně méně žáků číselné 

hodnoty na osách (překreslené obrázky viz Příloha 6). Hodnoty si zapamatovali 
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pouze 2 žáci, ale oba je uvedli u svislé osy. Počáteční hodnotu svislé osy však 

překreslil jen jeden z nich. Jeden žák (P17) uvedl na vodorovné ose neodpovídající 

hodnoty 1, 2, 3, atd. Co se týče samotných os, ty správně překreslili a následně 

pojmenovali pouze 2 žáci. Další 3 žáci popsali svislou osu. To odpovídá kratšímu 

času strávenému na osách, jak je patrné z obr. 22. Na druhou stranu, žáci věnovali 

poměrně hodně pozornosti legendě a také 12 žáků (z 23) uvedlo popis křivek z toho 

polovina zcela správně. Samotný tvar křivek byl pro žáky nejspíš příliš složitý na 

zapamatování během této krátké doby, což není v souladu s naším předpokladem, že 

by mohli využít tvarové podobnosti s rybou a tvar křivky formálně překreslit. Jen 

8 žáků aspoň přibližně překreslilo správně všechny 3 křivky. Většina naopak spíše 

ignorovala minima či maxima. Měli tendence ignorovat například první klesání 

potenciální energie a první růst kinetické energie. Zvláštně překreslili graf účastníci 

P06, P13 a P21. Jejich obrázky si jsou navzájem značně podobné a vypadá to, jak 

kdyby si zapamatovali pouze oblast kolem přiblížení. Z jejich prvního prohlížení je 

zřejmé, že se mimo jiné soustředili výrazněji na okolí styku dvou křivek a zbytek 

průběhu grafu nezkoumali (porovnání viz obr. 24). Podobně jako v mé bakalářské 

práci a u prvního grafu, i v tomto případě se objevil účastník (P09), který zaměnil 

minima a maxima. Naopak se také objevili žáci, kteří nakreslili všechny tři křivky 

spíše jako vodorovné čáry, tj. spíše ignorovali i percepčně výrazná přiblížení (P12, 

P15, P16, P21, P23, a P25). Podíváme-li se na jejich gaze ploty, je patrné, že někteří 

z nich věnovali křivkám i přiblížení kinetické a potenciální energie jen několik 

fixací, zejména ve srovnání s ostatními. Ovšem ne všichni, žáci P21 a P23 vykazují 

silné zaměření pozornosti do této oblasti. I na základě posouzení dalších fixací se 

u těchto žáků lze domnívat, že byli samovolně přitahování zejména percepčně 

výraznými prvky, ale s informacemi v těchto oblastech zřejmě dále vědomě 

nepracovali. Porovnání jejich zaměření pozornosti a následného překresleného 

obrázku viz obr. 24. 
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P06  

P13  

P21  

P23 

  

Obr. 24: Porovnání prvního prohlížení grafu závislosti mechanické energie na 

vzdálenosti účastníků P06, P13, P21 a P23 s jejich překresleným obrázkem 
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Po kreslení se opět musela zkalibrovat oční kamera a test se žákům spustil od 

stejného místa, kde bylo nahrávání přerušeno. Žákům jsme záměrně spustili test tak, 

aby si opět po dobu 7 s prohlédli graf. Tím jsme získali jejich druhé prohlížení grafu. 

V Příloze 7 jsou všechny gaze ploty účastníků druhého prohlížení grafu. Na obrázku 

25 je mapa pozornosti všech účastníků jejich druhého prohlížení. Jak jsem zmínila již 

dříve, žáci se opět zaměřili na ty oblasti, které nepřekreslili do svého obrázku, nebo 

u kterých si nebyli jisti. V tomto případě žáci například často kontrolovali legendu 

připojenou ke grafu. Například žák P10, který ve svém obrázku neměl popsané 

jednotlivé křivky, ale věděl, že je každá jinak pojmenovaná, se při druhém prohlížení 

soustředil téměř výhradně pouze na legendu (viz obr. 26). Obdobně také žáci 

neprohlíželi ty oblasti, které již při prvním sledování grafu nepovažovali za důležité. 

Například jako účastníci P21 a P22, kteří nepovažovali osy za důležité již 

u předešlého grafu. Tito žáci nevěnovali příliš pozornosti osám již při prvním 

prohlížení a při druhém prohlížení to bylo obdobné. Opět hodně pozornosti upoutalo 

přiblížení 2 křivek, ale v tomto případě se jedná o tzv. pozornost bottom-up, kam, jak 

jsem již zmiňovala, se zkoumaná osoba podívá, aniž by to ovlivnila svojí vůlí. Více 

pozornosti však získal i začátek křivky potenciální energie.  

 

 

Obr. 25: Mapa pozornosti všech účastníků při druhém prohlížení grafu 
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Obr. 26: Porovnání překresleného grafu účastníka P10 a jeho druhého prohlížení 

 

3.1.2 Expertní šetření 

Při srovnání překresleného grafu závislosti síly na čase od expertů sice nemáme 

jejich data z oční kamery, ale byl s nimi veden v průběhu strukturovaný rozhovor. 

Výstupy z rozhovoru (viz Příloha 8), jejich překresleným grafem a vyznačenými 

oblastmi, které načrtli do vytištěného grafu, se dají vytipovat oblasti, které experti 

považují za důležité. Navíc jsme často mohli zaznamenat i jejich strategie při 

interpretaci grafů. Průběh expertního šetření byl detailněji rozebírán v kapitole 2.4. 

Byly prováděny strukturované rozhovory s těmito předpřipravenými otázkami: 

1. Po dobu 7 s si prohlédněte následující graf. 

2. Teď Vás poprosím, abyste mi překreslil/a graf. 

3. Kdybyste měl/a možnost vidět graf znovu, na co byste se podíval/a? 

4. Když Vám teď ukážu znovu graf, na co prvního se zaměříte? 

5. Po dobu 7 s si prohlédněte další graf. 

6. Opět Vás poprosím, abyste mi překreslil/a graf. 

7. Kdybyste měl/a možnost vidět graf znovu, na co byste se podíval? 

8. Když Vám teď ukážu znovu graf, na co prvního se zaměříte? 

Jak již bylo zmíněno, experti dostali k překreslení tytéž grafy jako žáci, tj. graf 

závislosti síly na čase (viz obr. 3, str. 12) a graf závislosti mechanické energie na 
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vzdálenosti (viz obr. 8, str. 16). Výsledky pro oba grafy jsou zde opět rozebrány 

jednotlivě.  

Výstupy z rozhovorů byly zpracovány metodou otevřeného kódování. Vzhledem 

k charakteru a stručnosti jednotlivých odpovědí, byly jednotlivé části odpovědí 

rovnou řazeny do vytipovaných kategorií. 

 

Graf závislosti síly na čase: 

Již při letmém porovnání překreslených grafů expertů (viz Příloha 8) s grafy žáků 

je patrné, že experti si mnohem lépe zapamatovali samotný tvar křivky. Dalším 

rozdílem je také to, že všichni experti nakreslili osy, i když 4 z nich je správně 

nepopsali. Na druhou stranu tito respondenti uvedli více číselných hodnot na osách. 

Všichni tedy měli uvedený aspoň jeden údaj u os. Účastníci si ze svislé osy nejvíce 

zapamatovali hodnotu 1600 N. Tento údaj uvedla polovina expertů. Oproti žákům, 

kteří si všímali více svislé osy, experti nejčastěji popsali naopak osu vodorovnou. 

Dalším rozdílem je, že 5 ze 14 expertů překreslilo také první minimum, které většina 

žáků ignorovala (viz obr. 27). Dalo by se předpokládat, že experti nejsou při 

vybavení si grafu tolik ovlivněni výraznějšími maximy jako žáci a v daném čase jsou 

schopni pojmout i více detailů. Ve většině případů dokonce experti oproti 

začátečníkům překreslili globální minimum až k vodorovné ose a také lépe vystihli 

jeho tvar. Zatímco žáci často překreslili křivku, která má charakter okamžitého 

návratu z extrémní polohy, experti správně zaznamenali delší nulové působení síly. 

V případě žáků se tento charakter křivky objevuje u 4 kreseb z 23 (P13, P14, P17 

a P22), v případě expertů se jedná o 12 ze 14 a navíc dva experti toto minimum 

i zvýraznili ve svých náčrtech a také přímo zmínili v rozhovorech („tuto platformu“ 

E01 a „nějaká saturace“ E08). Zajímavé však je, že pouze 2 experti překreslili 

nulovou hodnotu, kterou začíná graf. 
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E01 E10 

E11 E13 

E14  

Obr. 27: Překreslené grafy závislosti síly na čase expertů, kteří načrtli také první 

minimum 

 

Po překreslení grafu jim byla položena 3. otázka: „Kdybyste měl/a možnost vidět 

graf znovu, na co byste se podíval/a?“. U odpovědí, kde by pouze z přepisu jejich 

slov nebyla jednoznačná odpověď, je dopsána oranžová poznámka, co tím mysleli. 

U této otázky se objevovaly odpovědi, které byly seskupeny do kategorií: 

a) VŠECHNO: Tuto odpověď uvedli 2 experti. Kromě odpovědí, že by si 

experti prohlédli celý graf, jsme dostali i detailnější popis toho, jak by se rádi 

podívali na křivku a osy. Následují konkrétní odpovědi účastníků. 
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E01: „Celkově celý graf.“ 

E02: „Na celej bych se chtěl podívat, protože mi přišel zajímavý celý.“ 

b) OSY: Tuto odpověď uvedlo 12 expertů. Jsou zde započítány odpovědi, kde 

by se experti podívali aspoň na jednu osu, nebo na počátek grafu. Dále jsou 

vybrány pouze některé jejich odpovědi. Tato kategorie by se dala rozdělit 

dále na 4 různé podkategorie.  

Jednotky:  

E09: „Zkontrolovat jednotky na osách, to si tipuju.“ 

E11: „Tak za prvé jaké byly jednotky. Já jsem si sotva všiml, že to byla 

síla vlastně.“ 

Hodnoty:  

E03: „… a podíval bych se na hodnoty na časové ose.“ 

E10: „Na tuhletu škálu na tý y-ový ose, který jsem nevěnoval moc 

pozornost …“ 

E12: „Asi nejvíc ty osy, jako jak tam byly hodnoty a tak.“ 

Nula:  

E06: „A taky jsem si nebyla jistá od čeho to začíná, nejsem si jistá, 

jestli to začalo od nuly…“ 

E11: „Kde je nula v podstatě, …“ 

 Popis os:  

 E06: „A co bylo na těch osách, jedna byla čas a nevím, co bylo ta  

druhá, …“ 
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c) KŘIVKA: Ve svých odpovědích tuto možnost uvedlo 8 expertů. Následují 

jejich výpovědi. Pod tuto kategorii se řadí zvlášť jedna podkategorie 

„Extrémy“. 

E03: „Na tvar té křivky…“ 

E07: „Možná i průběh toho grafu.“ 

E08: „A pak bych se podíval znova na ten průběh, protože to si přesně 

nepamatuju.“ 

E10: „Možná bych se podrobněji podíval, jestli ten prvotní klik byl 

opravdu delší, tak jak se mi to zdálo než to, co jsem namaloval tady, 

jak rychle se to tady tlumilo. Zdálo se mi, že tady ten rozdíl mezi 

maximy nebyl nějak velký, nebyly úplně stejný, byl trošku jiný průběh 

toho, ale byly řádově stejný.“ 

Extrémy: Jestliže expert uvedl, že by se podíval na minimum, maximum, 

nebo amplitudu tohoto grafu, byla jeho odpověď započítána do této 

podkategorie.  

E04: „Jestli ten graf přešel přes osu x. Nebyl jsem si jistý, jestli to šlo 

přes nebo nad. …“ 

E05: „Asi extrémy té funkce, jako maxima a minima.“ 

E06: „Pak ta amplituda, to si nejsem jistá, jestli bylo 1600. … nevím, 

co byla ta nejnižší hodnota.“ 

E08: „Od toho se odvíjí tyhle amplitudy.“ 

d) OSTATNÍ: 

E06: „Jak tam byla část, že to kolem něčeho kmitalo, tak jsem si 

nepamatovala, jaká hodnota to byla. Tam bych se asi podívala.“ 
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Následně se expertům položila 4. otázka „Když Vám teď ukážu znovu graf, na co 

prvního se zaměříte?“ U této otázky se objevovaly odpovědi, které se dají uspořádat 

do kategorií: 

a) OSY: Ať už se experti podívali jen na jednu osu, nebo na obě, spadají jejich 

odpovědi do této kategorie. Tuto odpověď uvedlo 10 expertů. Níže jsou 

uvedené některé jejich výpovědi. Dále lze tuto kategorii rozčlenit na další 

podkapitoly. 

Popis os: 

E06: „Že to je síla …“ 

E07: „A úplně jsem vyignoroval popisky os, to jsem si před tím vůbec 

nevšiml.“ 

E13: „A pak ještě, že to byl čas a síla. To jsem si před tím nevšiml.“ 

Jednotky: 

E08: „Podíval jsem se na jednotky, co je tam za veličiny.“ 

E09: „… a jednotky jsem trefil správně.“ 

Číselné hodnoty: Do této kategorie spadají i odpovědi týkající se počáteční 

hodnoty.  

E01: „A potom ty jednotky, dobře hlavně tyto (pozn. 200, 600 a 1000 

N) a kde začíná ten graf.“ 

E07: „Prvně jsem se koukal na ty hodnoty tady (pozn. u minima na ose 

x), …“ 

E08: „A jaký jsou max hodnoty. Kde je ta pracovní oblast grafu.“ 

E10: „Rozhodně jsem se díval tady na tuhle škálu, koukám, že nejde 

od nuly.“ 
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E12: „Tady na tu hodnotu té síly.“ 

E13: „A jestli to jde od nuly, tady to jde od nuly a tady taky (pozn. obě 

osy). Taky mě zaujalo, že tady některý hodnoty byly vynechaný, že to 

nešlo lineárně, ale že to šlo jaksi nahodile, nebo zvláštně. No prostě 

tady je zrovna vybraná 0,6 a 1,2. Že zrovna tyhle hodnoty jsou 

vyznačený.“ 

b) KŘIVKA: Drtivá většina účastníků se podívala aspoň na část průběhu grafu. 

V této kategorii se dají vytipovat další podkategorie. 

E04: „Nevím, ta závislost tady, není úplně jasné, co to je jako. Jak 

kdyby to někdo nakreslil jen jako tak. První sekundu něco naroste, pak 

je nula, potom další síla. Potom to s časem přestane.“ 

E07: „… a pak více méně na ten průběh toho grafu.“ 

E08: „Pak jsem se podíval na průběh křivky. Pamatuju si, že tady byla 

maximální a tady že byla někde dole minimální nějaká saturace. 

A potom, že někde tady se to tlumilo. Nějaký základní charakteristiky 

toho průběhu.“ 

E10: „Tady to má vlastně 2 části, rychlej pád a potom pomalejší, jo 

takže není to úplně symetrický.“ 

E12: „… a až pak bych zkontroloval ten průběh a ten si tak jako 

zhruba pamatuje každý.“ 

E14: „To je asi všechno, protože mi přijde, že jsem to nenakreslil zas 

až tak špatně. Spíš osy jsem netipl. A nepamatoval jsem si, že to jde až 

takhle dozadu, …“ 

Extrémy: Většina expertů se podívala na minimum nebo maximum. Polovina 

ze všech zúčastněných se na jeden z extrémů podívala ihned po předložení 

grafu (viz níže). 
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E01: „Ověřovala jsem tady tyhle 2 píky, samozřejmě tuto platformu 

(pozn. globální minimum).“ 

E02: „Na píky. Podíval bych se na toto tady. Kouknul bych se na tady 

ten pík dole (pozn. globální minimum), …“ 

E03: „Že tady vede ta síla až na nulu, to jsem si nevšiml.“  

E05: „Že tady je nula (pozn. globální minimum), tady na ty píky, …“ 

E10: „Koukám, že tady to maximum je jaksi trošičku vyšší, než jak 

jsem to namaloval před tím, a je tady maličko užší. Tady ten čas mi 

tady přijde prakticky stejnej jako tady, ale tady ten náběh je jinej.“ 

E11: „Tady vidím, že to bylo špičatější, že jsem si toho nevšiml.“ 

E14: „Jestli jsem měl dobře velikost. Jakoby amplitudu toho.“ 

Detaily křivky:  

E09: „Tady vím, že bylo nějaký zvlnění… Jé tady je zub, toho jsem si 

nevšiml.“ 

E10: „Tady koukám, že tady ty kmity už byly uklidněný, ale objevila se 

vlnka na konci, ale ta nemusí být úplně podstatná.“ 

E13: „Tady jsem si pamatoval, že někde byly tyhle vlnovky. A tady 

nebyly. Tady jsem si nebyl jistej, jestli byly nebo ne, ale nakreslil jsem 

je.“ 

1. minimum: Již z překreslených grafů bylo patrné, že experti si všímali více 

prvního minima grafu. Při jejich druhém prohlížení si další 4 experti všimli 

tohoto minima. Tyto odpovědi jsou odděleny od kategorie extrémů. 

E05: „… tuhle hodnotu bych si asi zapamatoval, to jsem před tím 

neudělal.“ 
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E06: „A ani že to tady kleslo dolů, to jsem si myslela, že to šlo hned 

nahoru.“ 

E07: „Koukám, že tohle jsem hodně neodhadl (pozn. první minimum).“ 

E09: „Že jsem zapomněl to minimum tady (pozn. u 0,6 s).“ 

c) MŘÍŽKA: 4 experti si napodruhé všimli mřížky, která se nachází za křivkou 

grafu. 

E06: „Ani jsem si nevšimla, že tam byla síť za tím.“ 

E08: „Překvapilo mě, že tady chybí ta mřížka do konce, ale možná 

k tomu je nějakej hlubší význam.“ 

E09: „Je teda zajímavý, že tady mřížka nepokračuje.“ 

E10: „… akorát že tady chybí ta mřížka. Tady ta mřížka pomáhala 

v nějaký orientaci, tady už ne.“ 

d) MĚŘÍTKO: 

E10: „Zdá se, že je lineární, tady tohlecto je lineární taky (pozn. 

hodnoty na osách).“ 

E13: „Podíval jsem se napřed tady na ty osy, jestli je to logaritmický 

nebo lineární. Zřejmě lineární.“ 

 

Po těchto otázkách dostali experti k prohlížení další graf k zapamatování 

a překreslení. Dostali opět podobné otázky jako u předcházejícího grafu závislosti 

síly na čase. Jejich odpovědi byly opět stejně roztříděny do různých kategorií. 
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Graf závislosti mechanické energie na vzdálenosti 

Experti si oproti žákům opět lépe zapamatovali tvar křivky (jejich překreslené 

grafy viz Příloha 8). Ale i jen na první pohled je patrné, že v případě vystihnutí tvaru 

křivky byli experti u předchozího grafu úspěšnější. Oproti žákům také měli více 

popsané osy. Ze 14 expertů jich 5 uvedlo správně popis obou os a dalších 6 mělo 

popis alespoň jedné osy. Což je podstatně více než u žáků. Naopak srovnatelné 

procento expertů (7 ze 14) jako žáků použilo legendu k označení křivek grafu. 

V následném rozhovoru někteří experti uváděli, že by se potřebovali znovu podívat 

na legendu a zjistit, která energie byla potenciální a která kinetická (např. E09, E10, 

E14…). Co se týče samotných křivek, objevily se podobné problémy s překreslením 

jako u žáků. Někteří experti také ignorovali maxima a minima, tedy nepřekreslili 

první nebo poslední klesání potenciální energie a první nebo poslední růst kinetické 

energie (poslední klesání/růst potenciální a kinetické energie viz obr. 28). Co se týče 

počátku os, u tohoto grafu si experti častěji zapamatovali hodnotu počátku alespoň 

jedné osy. Ze 14 expertů jich 6 uvedlo počáteční nulovou hodnotu, která byla psaná 

u svislé osy, a 4 experti uvedli počáteční hodnotu i u vodorovné osy. Zajímavé je, že 

experti si vedli hůře u předešlého grafu při zapamatování této hodnoty, zatímco 

u žáků to bylo opačně.  

 

E01 E08 
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E11 E12 

Obr. 28: Experti, kteří ignorovali poslední klesání/růst potenciální a kinetické energie 

 

Po překreslení grafu jim byla položena 7. otázka: „Kdybyste měl/a možnost vidět 

graf znovu, na co byste se podíval/a?“ U této otázky se objevovaly odpovědi, které 

byly seskupeny do kategorií: 

a) OSY: Tato kategorie je jednou z nejpočetněji uvedených. Na osy by se 

podívalo po překreslení 10 expertů. Zvláštní podkategorií jsou „Hodnoty na 

osách“. Níže jsou uvedeny některé vybrané odpovědi. 

E01: „Co je na této ose. (pozn. na vodorovné ose.)“ 

E06: „…a na nějaký měřítko na tý energii, ani nevím, jestli to byly 

jouly.“ 

E08: „Určitě bych se podíval na ty popisky těch os.“ 

E09: „Zjistit, co je na ose x, jestli je tam fakt čas nebo něco jinýho.“ 

Hodnoty na osách: 

 E07: „Úplně mi vypadla hodnota na týhle ose (pozn. osa y).“ 

 E11: „Vůbec netuším ty hodnoty na těch osách.“ 

 E12: „Asi bych se podíval znovu na ty hodnoty …“ 
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b) KŘIVKY: Tuto možnost uvedlo stejné množství expertů jako osy. Speciální 

podkategorií je zde „Začátek křivek“. Níže jsou uveden opět jen vybrané 

odpovědi. 

E02: „Podíval bych se na celý průběh, co mi to vlastně říká, to 

znamená, jak vypadá jako kinetická, jak vypadá potenciální 

i celková.“ 

E11: „Že ten součet dává opravdu tu energii. Jestli tady ta rovnice 

platí. Chci to vizuálně zkontrolovat, že ten součet dává tu celkovou 

energii. A pamatuju si, že tady to maximum bylo jen jednou, takže 

vlastně ještě jednou projít, jestli to maximum je tam jenom jedno.“ 

E13: „Před tím jsem nedával moc pozor na ten tvar křivek, tak asi na 

ty křivky, jakej je jejich tvar.“ 

E14: „Zajímal by mě tady ten tvar, jestli jsem to tady tipnul takhle tu 

rybičku hezky.“ 

 Začátek křivek: 

E03: „…opět jsem si nevšiml, kde ty křivky začínaly, soustředil jsem se 

na tvar, takže nevím odkud vycházely“ 

  E07: „Ten začátek, jak začínaj, to mi vypadlo.“ 

c) LEGENDA: Odpovědi 6 expertů spadají do této kategorie. Z jejich odpovědí 

je zřejmé, že aby zjistili tu informaci, o které mluvili, museli se znovu 

podívat na legendu. Jejich odpovědi by se však daly rozřadit zvlášť na 

2 podkategorie, které obsahují důvody, kvůli kterým by se na legendu 

podívali. 

Energie: 

E06: „Podívala bych se, která byla potenciální a která kinetická …“ 

E08: „Což je i vidět, že nevím, jakej je lepší popis křivek.“ 
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E09: „Zjistit, která je kinetická a která potenciální.“ 

E10: „… a která z těhle těch dvou byla potenciální a kinetická, …“ 

E12: „… a co přesně byly ty jednotlivé čáry.“ 

E14: „To jsem si nezapamatoval, to by mě zajímalo, která byla 

potenciální.“ 

 Barvy: 

E06: „A i na ty barvy, ta energie vím, že byla zelená, ale nevím, která 

byla která, ani jaký barvy tam byly.“ 

E10: „Myslím, že tady jsem během těch 7 sekund nestačil zachytit ty 

barvy …“ 

E14: „Která je jaká barva.“ 

d) OSTATNÍ:  

E11: „Že ten součet dává opravdu tu energii. Jestli tady ta rovnice 

platí. Chci to vizuálně zkontrolovat, že ten součet dává tu celkovou 

energii.“ 

 

Následně se expertům položila 8. otázka „Když Vám teď ukážu znovu graf, na co 

prvního se zaměříte?“ U této otázky se objevovaly odpovědi, které se dají uspořádat 

do kategorií: 

a) OSY: Při svém druhém prohlížení se na osy podívalo 11 expertů. Tuto 

kategorii lze rozdělit ještě na další 2 podkategorie. Níže jsou uvedeny 

některé odpovědi. 

Hodnoty: 

 E01: „A potom tato jednotka (pozn. 0,12 J), …“ 
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 E06: „Na tu maximální hodnotu energie.“ 

E09: „Ještě zkontroluju, co je na osách, konkrétní hodnoty, to jsem 

před tím vůbec nekontroloval.“ 

E10: „Tady mě praštilo to, že ne 2 nebo 6, ale 0,12, mám krátkou 

paměť.“ 

E11: „Ano, ano a teprve teď vlastně koukám na ty osy. 10 cm, 4 cm 

a energie v joulech to vůbec netuším, jestli je to hodně nebo málo.“ 

 Popis os:  

  E02: „Jo tady je vzdálenost, na to jsem se ani předtím nepodíval.“ 

E04: „Na energii, že to je energie, …“ 

E09: „Tak to je vzdálenost, není to čas.“ 

b) KŘIVKY: Tato kategorie získala stejný počet odpovědí jako předešlá 

kategorie. Tuto kategorii lze rozdělit na další 4 podkategorie. 

Přiblížení křivek: 

E02: „Toto mě zaujalo, tato oblast, kde se to k sobě přibližuje a potom 

zase oddaluje.“ 

E08: „… a na tohle, to byl takovej typickej bod, kde se to přibližuje.“ 

E11: „Mě zaujalo, že se to tady přibližuje k sobě, že se to vzdaluje, že 

to jedno se překlápí v to druhý.“ 

E14: „Tady na to, že jsou daleko blíž k sobě, než jsem si myslel.“ 

 Začátek křivek: 

E05: „… Podruhé mě zaujalo to posunutí, že se to rozjíždí víc na 

začátku.“ 
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E06: „Jsem si myslela, že byly přibližně stejný, a pak tam byly ty 

obloučky. Mě víc zaujalo, jak to jde od sebe než ten začátek.“ 

E07: „Podíval jsem se na tuto část, že jdou k sobě, …“ 

 Tvar křivek: 

E03: „Tak přemýšlel jsem, jestli to nezačíná až úplně dole, teď bych 

tam viděl nějaké… Měl jsem si zapamatovat nějaký obrázek, třeba 

nějaké kleště.“ 

E05: „Uvědomil jsem si, že jsem to nakreslil posunutě.“ 

E06: „Ani jsem si nevšimla, že to šlo nahoru a dolů. Jsem si myslela, 

že byly přibližně stejný, a pak tam byly ty obloučky.“ 

E08: „… pak se dívám na průběhy těch křivek.“ 

 Celková energie není konstantní: 

E05: „Ale co mě zaujalo, že ta E není konstanta, ale to už jsem si 

zapamatoval poprvé.“ 

E10: „Jest tady s podivem, že tady roste celková energie, to prostě 

nemůže být čistá mechanická věc jenom s nějakým třením, protože tam 

by ta celková mechanická energie prostě musela být konstantní nebo 

s tím třením s těma ztrátama by se to muselo zmenšovat, tady to zase 

vzrostlo, takže nevím, co tady v tom je.“ 

E11: „… tady je zajímavý, že ta celková energie není konstantní. 

Člověk by si řekl, dobře tak klesá, to se může stát. Ale pak je zajímavá 

tady ta část, že to zase roste.“ 

c) LEGENDA: Tato kategorie získala téměř stejný počet odpovědí jako 

předešlé dvě. I v této kategorii lze identifikovat další podkategorii. Opět 

uvádím několik příkladů. 

E06: „A taky že potenciální a kinetická která je která.“ 
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E07: „A koukám, že jsem se nestihl podívat na tuto část, to jsem úplně 

v těch 7 s vyignoroval (pozn. legenda).“ 

E08: „… už třeba jsem zjistil, že mi tady chybí legenda, …“ 

E09: „Na tu legendu.“ 

E10: „Jinak teda vidím, zelená je celková, červená potenciální, modrá 

kinetická.“ 

 Barvy:  

  E08: „No, jsou tyhle barevný, ale tam byla jen jedna no.“ 

E09: „Je trochu matoucí, že jsou naopak ty barvičky. Že je to 

invertovaný.“ 

E13: „Ještě třeba barvy, pamatoval jsem si, že tam byly 3 barvy, ale 

nebyl jsem schopen si zapamatovat, v jakým pořadí byly použitý.“ 

d) OSTATNÍ:  

E02: „… takže bych si řekl, že to je zákon zachování energie, jako 

normální mechanické energie.“ 

E08: „Tady je mřížka všude.“ 

E14: „Mně se třeba osobně nelíbí, když je tam ta síť za tím.“ 

 

Z analýzy rozhovorů expertů je zřejmé, že by se před druhým prohlížením grafu 

chtěli podívat na osy a průběh křivky. Tyto kategorie se vyskytly u obou grafů, tudíž 

lze předpokládat, že se jedná o typickou charakteristiku, kterou experti vyhledávají. 

Obě tyto kategorie se objevily také při druhém prohlížení grafů. Ostatní kategorie 

v této kapitole uvedené jsou určitou specifičností jednotlivých grafů. Například 

u prvního grafu se experti zaměřili i na hlubší detaily, jako byla mřížka nebo měřítko 

os. U druhého grafu zkoumali i barvy křivek. 
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3.1.3 Shrnutí 

Přestože většinově žáci během 7 s pokryjí fixacemi téměř celý graf, neznamená 

to, že s informacemi hloubkově pracovali a umí si tedy graf zase zpětně vybavit. 

V případě několika žáků se objevilo zřejmě formální nakládání s osou, o čemž svědčí 

jednak popis os y(x) anebo uvedení neodpovídajících hodnot na ose 1, 2, 3, atd. 

Legenda v jednom z prezentovaných grafů přitáhla pozornost žáků více, než popis 

veličin na osách grafů. Legendu nefixoval pouze jeden žák a také ji více žáků 

zaznamenalo v následném překreslení grafu než v případě popisů veličin na osách. 

Naopak v případě expertů využilo legendu v překreslených grafech podobné 

procento jako v případě žáků. Pro experty tedy celkově nebyla tak významná, 

rozhodně se více než žáci zaměřili na popis os.  

V některých případech můžeme sledovat zaměření pozornosti grafu pouze na 

určitou část grafu (spodní/vrchní polovina grafu, pravá/levá část, apod.). Co se týče 

vlastního tvaru křivky, žáky v každém případě přitahují percepčně výrazné oblasti. 

Zde záleží na konkrétním tvaru křivky, v případě prvního grafu to byla zejména 

maxima a minima křivky, v případě druhého grafu oblasti, kde se dvě křivky 

přibližovaly k sobě. Naopak maximum a minimum v pravé části grafu nebylo žáky 

téměř vůbec fixováno. Několik žáků v případě překreslení grafu kompletně zaměnilo 

minima a maxima křivky. To, že tvar křivek grafu připomíná rybu, žáci a experti ve 

většině případů nevyužili jako možnost pro snadné zapamatování si křivky grafu 

soudě dle překreslených závislostí.  

Experti si stihli všimnout a zapamatovat si více detailů než žáci. 

V rozhovoru experti uváděli, že srovnávají extrémy mezi s sebou (co je výš/níž, 

širší/užší, strmější či mírnější sklon). Z jejich rozhovorů je patrná snaha o intepretaci 

(hledání významu) předložené křivky grafu. V následném rozhovoru se zaměřili i na 

detaily jako je měřítko, škála osy, pracovní oblast grafu, mřížka grafu, křivka pod 

nebo nad osou, nebo barva křivek.   

Jak experti, tak žáci věnovali téměř nulovou pozornost počátku soustavy 

souřadnic. V případě popisů jak veličin, tak hodnot na osách žáci preferovali svislou 

osu, experti naopak vodorovnou.  
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3.2 Strategie a přístupy řešení jednotlivých úloh 

3.2.1 Úspěšnost jednotlivých úloh 

Vzhledem k typu výzkumu jsou v této kapitole uvedeny pouze orientační 

výsledky a výslednou úspěšnost nelze zobecnit na celou populaci. Šlo nám zejména 

o identifikaci strategií správně a nesprávně řešících žáků, zejména jejich zaměření 

pozornosti na jednotlivé části grafu při řešení zadaných úloh. Průměrná procentuální 

úspěšnost žáků byla 42 %, ale vzhledem k výběru škol se dá předpokládat, že 

výsledky by byly celkově spíše horší.  

Níže uvádím opět otázky, které žáci řešili během testování. Číslování zde pro 

lepší názornost začíná od té otázky, na kterou žáci slovně odpovídali. 

1. Podívej se znovu na graf a zjisti, kolik Lída váží. 

2. Určete, v jaký moment se auto odrazilo od zdi. 

3. Přiřaďte následující grafy k popisu dějů. 

4. Určete z následujícího grafu, v kterém místě měla kulička největší 

POTENCIÁLNÍ (polohovou) energii. 

5. V kterém místě měla kulička největší rychlost? 

6. Z následujícího grafu urči, v kterém místě měla kulička: 

a) největší potenciální energii 

b) největší rychlost 

7. Kdy tětiva ještě získávala energii? 

8. Kdy klávesa získávala energii stiskem prstu? Kdy naopak ne? 

9. Přiřaďte následující grafy k popisu dějů. 

V tabulkách 1 a 2 je uvedena jak úspěšnost úloh, tak i úspěšnost žáků 

u jednotlivých úloh. Každá úloha byla hodnocena binárně (žák odpověděl správně či 

špatně) a celková úspěšnost pak odpovídá procentu správných odpovědí žáka. 
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Úloha Závislost Typ grafu Typ úlohy 
Úspěšnost 

(%) 

1 F(t) z praxe otevřená 73,9 

2 F(t) z praxe otevřená 13,0 

3 F(t) z praxe 
s výběrem 

odpovědi 
26,1 

4 E(x) školní otevřená 47,8 

5 E(x) školní otevřená 65,2 

6 E(x) z praxe otevřená 78,3 

7 F(x) z praxe otevřená 13,0 

8 F(x) z praxe otevřená 4,3 

9 F(x) školní 
s výběrem 

odpovědi 
52,2 

Tab. 1: Přehled úspěšnosti jednotlivých úloh 
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Úloha/ 

Žák 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Celková 

úspěšnost 

(%) 

P02 ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ × × ✓ 66,7 

P03 ✓ × × ✓ ✓ ✓ × × ✓ 55,6 

P04 ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ × × × 55,6 

P05 × × × ✓ ✓ ✓ × × × 33,3 

P06 ✓ × × × ✓ × × × ✓ 33,3 

P07 × × ✓ ✓ ✓ ✓ × × ✓ 55,6 

P08 ✓ × × ✓ ✓ ✓ × × ✓ 55,6 

P09 ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ × × ✓ 66,7 

P10 ✓ × × ✓ ✓ ✓ × × ✓ 55,6 

P12 ✓ × × × × ✓ × × ✓ 33,3 

P13 ✓ ✓ × × ✓ ✓ × × × 44,4 

P14 ✓ × × × × ✓ × × ✓ 33,3 

P15 ✓ × × × × ✓ × × × 22,2 

P16 ✓ × × × × × × × × 11,1 

P17 ✓ × × × × ✓ × × ✓ 33,3 

P18 ✓ × ✓ × × ✓ × × ✓ 44,4 

P19 ✓ × × × × ✓ × × × 22,2 

P20 × × × ✓ ✓ × ✓ × × 33,3 

P21 × × × × ✓ × × × × 11,1 

P22 × × ✓ ✓ ✓ ✓ × × ✓ 55,6 

P23 ✓ × ✓ × × ✓ ✓ × × 44,4 

P24 ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ × 66,7 

P25 × × × × ✓ × ✓ × × 22,2 

Tab. 2: Úspěšnost žáků v jednotlivých úlohách a jejich celková úspěšnost 
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Nejlépe žáci vyřešili první a šestou úlohu, tj. měli zjistit, kolik Lída váží, a dále 

největší potenciální energii a nejvyšší rychlost. Naopak největší problém měli žáci 

s úlohou osmou, kde se zjišťovalo, kdy ještě klávesa získávala energii.  

 

3.2.2 Rozdíly v zaměření pozornosti na oblasti grafu správně a 

nesprávně řešících žáků 

V rámci této kapitoly budou identifikovány rozdíly v přístupu řešení správně 

a nesprávně řešícími žáky danou úlohu. Konkrétně se zaměříme na rozdíly 

v zaměření pozornosti těmito dvěma skupinami žáků na oblast grafu při řešení úloh. 

Výsledky jsou zde popsány kvalitativně na základě vytvořených map pozornosti, 

gaze plotů a odpovědí žáků. U skupiny nesprávně řešících žáků budou případně 

i vytipovány jejich možné alternativní představy. 

 

1. Podívej se znovu na graf a zjisti, kolik Lída váží. 

Před samotným řešením tohoto úkolu si žáci již dvakrát prohlíželi graf po dobu 

7 s. Při řešení tohoto úkolu již mohli žáci prohlížet graf tak dlouho, jak 

potřebovali (gaze ploty všech účastníků řešící 1. otázku viz Příloha 9). Na tuto 

otázku odpovědělo správně 17 žáků. Pro správně řešící žáky je typická fixace 

hodnot na svislé ose mezi 200 N a 1000 N, jak je patrné z mapy pozornosti na 

obr. 29. Lze si také všimnout, že více pozornosti žáci věnovali také prvnímu 

minimu grafu, ale již méně fixovali ostatní extrémy. Vodorovné ose nevěnovali 

příliš pozornosti. 
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Obr. 29: Mapa pozornosti správně řešících žáků otázku č. 1 

 

Žáci, kteří odpověděli nesprávně (jejich mapa pozornosti viz obr. 30), naopak 

fixovali mnohem více extrémy grafu. Nejvíce pozornosti věnovali hodnotám 

mezi 1000 N a 1600 N. Typickou chybnou odpovědí pak byla hodnota vypočítaná 

z těchto hodnot. Dva žáci uvedli, že Lída vážila kolem 150 kg, další dva uvedli 

hodnotu kolem 15 kg. U těchto žáků není vidět typické odečítání hodnot jako 

u správně řešících žáků, tedy sakády mezi hodnotami 200 N a 1000 N. 

 

 

Obr. 30: Mapa pozornosti nesprávně řešících žáků otázku č. 1 
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Rozdíly v distribuci fixací podél svislé osy by tedy mohly být jedním 

z indikátorů, pokud bychom chtěli předpovídat úspěšnost řešení žáka v tomto 

úkolu. 

 

2. Určete, v jaký moment se auto odrazilo od zdi. 

Na obrázku 31 je mapa pozornosti tří žáků, kteří vyřešili tuto úlohu správně. Dva 

z těchto žáků správně uvedli, že se auto odrazilo od zdi v momentě, kdy na zeď 

přestalo působit, což odpovídá oblasti, která získala nejvíce pozornosti. Ovšem 

více pozornosti věnovali také maximu před posledním klesáním, což by se dalo 

vysvětlit tím, jak se žáci pokoušeli sledovat, kdy auto přestalo působit. Tito žáci 

věnovali téměř veškerou pozornost z celkové pozornosti křivce grafu, což 

naznačuje rychlejší získání informace, jaké závislosti se graf týká. 

 

 

Obr. 31: Mapa pozornosti správně řešících žáků otázku č. 2 
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Na obrázku 32 je mapa pozornosti žáků, kteří nevyřešili tuto otázku správně. Jak 

je vidět, žáci nejvíce fixovali maxima grafu, přičemž jejich nejčastější chybná 

odpověď byla 0,8 s. Tento moment nejspíše žáci nejvíce uváděli z toho důvodu, 

že si mysleli, že se v tento moment auto začalo odrážet od zdi, tj. může se zde 

promítat představa grafu jako obrázku, a sice že působení na zeď znamená růst 

křivky grafu, kdežto když se začala snižovat síla, kterou působilo auto na zeď, 

auto se musí vzdalovat. Z těchto žáků dva odpověděli, že se auto odrazilo od zdi 

již u prvního maxima. Oproti žákům, kteří odpověděli správně, tato skupina 

z celkové zaměřené pozornosti věnuje více pozornosti osám. V Příloze 10 jsou 

gaze ploty všech účastníků. 

 

 

Obr. 32: Mapa pozornosti nesprávně řešících žáků otázku č. 2 

 

3. Přiřaďte následující grafy k popisu dějů. 

Na tuto otázku odpovědělo správně 6 žáků. Jak je vidět na mapě pozornosti na 

obrázku 33, tito žáci i přes své správné odpovědi fokusovali více nesprávný 

čtvrtý graf než například správný první graf. Je to způsobeno tím, že žáci často 

váhali mezi třetím a čtvrtým grafem jako možnou odpovědí pro druhý děj. 4 žáci 
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přiřadili správné grafy k prvnímu a třetímu ději, ale právě u druhého děje zvolili 

poslední graf. Vizuálně si je třetí a čtvrtý graf podobný, ale zatímco třetí 

znázorňuje skutečný děj, čtvrtý nikoliv. To by souviselo s žákovským 

neuvědoměním si nereálnosti posledního grafu. Možným vysvětlením může být, 

že se žáci častěji setkávají ve výuce fyziky s podobnými zjednodušenými grafy. 

Co se týče jednotlivých dějů, které žáci přiřazovali, nejmenší problémy měli 

u prvního děje, kde správně přiřadilo 15 žáků graf b). Podobně neměli problém 

u třetího děje, kde správnou možnost vybralo 13 žáků. 

 

 

Obr. 33: Mapa pozornosti správně řešících žáků otázku č. 3 

 

Co se týče žáků, kteří odpověděli nesprávně (jejich mapa pozornosti viz obr. 34), 

ti z celkového objemu pozornosti zaměřili více pozornosti na popis možnosti 

dějů. Tito žáci si byli častěji nejistí a měnili tak své odpovědi v průběhu řešení. 

Nejčastěji chybně přiřazený graf k prvnímu ději byl první graf, který uvedli 

4 žáci. Nejkomplikovanější pro ně byl však druhý děj, kde často odpovídali, že 

mu odpovídá první graf. To by odpovídalo miskoncepci, že by graf vnímali jako 

nástin reálné situace, kdy by rychlý spád síly naznačoval pohyb, kdy padal pytlík 

cukru. U třetího děje bylo nejčastější chybou přiřazení posledního grafu. Ostrý 

přechod křivky v konstantní část v tomto grafu navádí opět k chybné interpretaci 

grafu, kdy si žáci mohou graf představit opět jako obrázek, který naznačuje 

seknutí sekerou. Gaze ploty všech účastníků jsou v Příloze 11. 
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Obr. 34: Mapa pozornosti nesprávně řešících žáků otázku č. 3 

 

V prvním přiblížení celkově mezi správně a nesprávně řešícím žáky není na 

základě prezentovaných map pozornosti význačný rozdíl. V dalším zpracování 

by bylo možné zaměřit se na časový vývoj řešení dané úlohy a sledovat způsob 

rozhodování při výběru první možnosti atd.  

 

4. Určete z následujícího grafu, v kterém místě měla kulička největší 

POTENCIÁLNÍ (polohovou) energii. 

Tuto otázku správně zodpovědělo 11 žáků. Jestliže porovnáme mapy pozornosti 

správně a nesprávně řešících žáků, je na první pohled jasné, že ti správně řešící 

žáci si více všímali popisu svislé osy (mapa pozornosti správně řešících žáků viz 

obr. 35). Tito žáci správně fixovali počátek grafu. Dalším rozdílem je, že 

věnovali méně pozornosti extrémům grafu, na druhou stranu si více prohlíželi 

plochu kolem křivky. Žáci v tomto případě museli vědět, že potenciální energie 

je nejvyšší v tom místě, kde je kinetická nejmenší, tedy projevili znalost zákona 

zachování mechanické energie. Jeden žák (P03) dokonce ve své odpovědi uvedl 
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vztah, že rozdíl těchto energií musí být nulový. Další žák se dokonce pokoušel 

určit hodnotu největší potenciální energie. 

Objevil se však žák (P06), který odpověděl, že kulička měla největší potenciální 

energii ve třetím minimu grafu. Tedy žák nejspíše správně chápal koncept zákona 

zachování mechanické energie, ale z určitých důvodů nepovažoval začátek grafu 

za součást celého procesu, ačkoliv se na to místo podíval. 

 

 

Obr. 35: Mapa pozornosti správně řešících žáků otázku č. 4 

 

Z mapy pozornosti nesprávně řešících žáků na obrázku 36 je zřejmé, že si méně 

všímali samotného popisu svislé osy. Z gaze plotů v Příloze 12 je však jasné, že 

každý žák se na tento popis podíval. Buď tedy tento popis ignorovali a počítali 

s tím, že graf znázorňuje závislost potenciální energie, nebo nevěděli, jak se tato 

energie značí, a proto zvolili nejvyšší bod v grafu. Většina těchto žáků však dále 

nevyřešila ani další úlohu, kde měli zjistit z grafu závislosti potenciální energie 

nejvyšší rychlost. Dá se tedy předpokládat, že tito žáci neznali koncept zákona 
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zachování mechanické energie. Typickou chybnou odpovědí bylo, že kulička 

měla největší potenciální energii ve 3 metrech. Jak je vidět na mapách pozorností 

této úlohy, nesprávně řešící žáci si prohlíželi více oblasti, které nebyly významné 

pro vyřešení tohoto úkolu. To by odpovídalo teorii o tzv. „expertství“ (v našem 

případě žáci, kteří vyřešili úlohu správně), kdy expert ignoruje nerelevantní 

oblasti grafu. 

Při pohledu na jednotlivé gaze ploty žáků jsou u správně i nesprávně řešících 

žáků patrné sakády spojující popis obou os. V případě správně řešících žáků se 

ukazují i sakády spojující počátek a písmeno E. Zatímco nesprávně řešící žáci 

spojují první vrchol, písmeno E a příslušnou hodnotu na vodorovné ose.  

 

 

Obr. 36: Mapa pozornosti nesprávně řešících žáků otázku č. 4 

 

5. V kterém místě měla kulička největší rychlost? 

Ačkoliv je tato úloha složitější než úloha předešlá, vyřešilo ji správně více žáků. 

Avšak u žáků, kteří na předešlou otázku odpověděli nesprávně a na tuto správně 
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(P06, P13, P21 a P25), je těžké určit, jestli tuto odpověď uvedli z toho důvodu, že 

rozuměli celému konceptu. Je pravděpodobné, že tito žáci vnímali graf jako 

obrázek, tedy uvedli, že kulička měla největší rychlost v nejnižším místě (sjela ze 

strmého kopce dolů). Jednotlivé gaze ploty neukazují výraznou odlišnost od 

ostatních správně řešících žáků.  

Z mapy pozornosti 15 úspěšně řešících žáků (viz obr. 37) je vidět, že v tomto 

případě byli žáci více zacílení, neboť mapa pozornosti ukazuje čtyři výrazné 

víceméně bodové oblasti zaměření pozornosti na rozdíl od předešlé otázky. 

Z jejich gaze plotů v Příloze 13 je vidět menší počet fixací než u předešlého 

grafu. To by odpovídalo proběhlé interpretaci předešlého grafu, tudíž rychlejší 

orientaci v grafu následujícím. Žáci, kteří vyřešili tuto úlohu dobře, si správně 

všímali minima grafu a popisu svislé osy. Oproti nesprávně řešícím žákům 

věnovali méně pozornosti popisu přerušované čáry znázorňující celkovou energii. 

 

 

Obr. 37: Mapa pozornosti správně řešících žáků otázku č. 5 
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Nesprávně řešící žáci si oproti správně řešícím prohlíželi větší plochu grafu. 

Z jejich mapy pozornosti na obrázku 38 je patrné, že si podstatně více prohlíželi 

popis celkové energie, což je percepčně výrazný prvek. Typickou chybnou 

odpovědí bylo, že kulička měla největší rychlost na začátku grafu, což odpovídá 

i větší pozornosti věnované maximu. Více si tito žáci prohlíželi i ostatní extrémy 

grafu, což je podobné jako u nesprávně řešících žáků předešlou úlohu. 

Podobně jako u předešlé úlohy se i zde objevil žák (P15), který považoval za 

správnou odpověď až třetí maximum grafu. Ačkoliv je to na rozdíl od předešlého 

žáka konceptuálně špatná odpověď, je to podobné s tím, že tento žák 

nepovažoval za globální maximum úplný začátek grafu, ačkoliv se na to místo 

podíval. 

Objevila se i typická miskoncepce vnímání grafu jako obrázku, kdy žák 

nesprávně uvedl, že kulička měla největší rychlost v 1,5 m, tedy v místě 

nejprudšího klesání. 

 

 

Obr. 38: Mapa pozornosti nesprávně řešících žáků otázku č. 5 
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6. Z následujícího grafu urči, v kterém místě měla kulička: 

a) největší potenciální energii 

b) největší rychlost 

Podobně jako u první otázky měli žáci i zde možnost si graf dvakrát prohlédnout 

po dobu 7 s před samotným řešením úkolu. Tato otázka měla největší úspěšnost, 

správně ji vyřešilo 18 žáků. Jak je vidět na mapách pozornosti žáků na obrázcích 

39 a 40, žáci si již více prohlíželi celý graf. Správně řešící žáci jsou opět více 

zacílení a zaměřili se na ta místa, ze kterých vyčetli potřebné informace. Tento 

graf byl zařazen do testování také z toho důvodu, aby žáci, kteří odpověděli 

nesprávně u předešlých 2 otázek, měli možnost uvědomění si své chyby.  

 

 

Obr. 39: Mapa pozornosti správně řešících žáků otázku č. 6 

 

Nesprávně řešící žáci si například více všímali os, jak je zřejmé z mapy 

pozornosti na obrázku 40. Tito žáci si i více prohlíželi nerelevantní oblasti 
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Neobjevil se žádný žák, který by odpověděl nesprávně na obě podotázky 

současně. Z 5 špatně řešících žáků 4 uvedli nesprávně místo nejvyšší rychlosti. 

Typicky chybně uváděli místa s minimální kinetickou energií, jak naznačují 

výraznější místa na mapě pozornosti. Žák, který nesprávně odpověděl na první 

podotázku však uvedl, že největší potenciální energie je v místě druhého maxima 

této křivky. Šlo o podobný příklad jako u předchozích dvou úloh, kde se objevily 

podobné odpovědi. I přesto, že se tento žák podíval na globální maximum křivky, 

nepovažoval tuto část grafu za místo s maximální potenciální energií. Odpovědi 

nesprávně řešících žáků jsou rozděleny na mapách pozornosti na obrázku 41. 

 

 

Obr. 40: Mapa pozornosti nesprávně řešících žáků otázku č. 6 
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Obr. 41: Mapa pozornosti nesprávně řešících žáků otázku č. 6 – vlevo žák, který 

špatně odpověděl na místo s nejvyšší potenciální energií; vpravo žáci, kteří špatně 

určili místo s nejvyšší rychlostí 

 

Žáci, kteří uvedli nesprávně místo nejvyšší rychlosti, uváděli hodnoty kolem 

bodů 0,01 m a 0,09 m, viz obr. 41 vpravo. Podíváme-li se do Přílohy 14 na jejich 

gaze ploty, tito žáci nevykazují výrazné fixace do oblasti přiblížení křivek 

potenciální a kinetické energie ve srovnání se všemi ostatními žáky. Výjimkou je 

žák P20, který nakonec odpověděl „nevím“. Jeho gaze plot naznačuje, že 

o správné odpovědi uvažoval. Žák, který uvedl špatně nejvyšší potenciální 

energii, se například vůbec nezaměřil na počátek grafu, ovšem jak je vidět na 

obrázku 41 vlevo, více si prohlížel pravou část grafu od místa přiblížení křivek. 

 

7. Kdy tětiva ještě získávala energii? 

V průběhu testování bylo pozměněno znění otázky s cílem zjistit, zdali 

budeme pozorovat změny v zaměření pozornosti na jiné oblasti grafu. Na tuto 

otázku správně odpověděli 3 žáci a to ti, kteří měli zadání s tětivou. Tito žáci 

však pochází ze stejné třídy. Vzhledem k nízké úspěšnosti u této otázky by se 

dalo polemizovat, jestli v těchto případech nešlo o jistou specifičnost a jestli 

je možné, že tento děj je jim nějakým způsobem blízký. Tyto výstupy mohou 

naznačovat, že zadání otázky by mohlo mít nějaký vliv na obtížnost, ale 

stejně tak je možné, že je to otázka (i) jiných faktorů. U této otázky bylo 
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bráno za správnou odpověď místo označené jako „true draw length“ – česky 

skutečná délka natažení. Z mapy pozornosti těchto žáků na obrázku 42 je 

zřejmé, že maximu křivky a následnému klesání v grafu věnovali z celkové 

pozornosti jen minimum na prohlédnutí křivky na rozdíl od nesprávně 

řešících žáků. To se též potvrdilo i díky jejich gaze plotům (viz Příloha 15). 

U těchto žáků je také vidět, že v porovnání s nesprávně řešícími žáky si tolik 

neprohlíželi celý graf, celkově pro vyřešení úlohy potřebovali méně fixací. 

Méně si prohlíželi křivku i obě osy. 

 

 

Obr. 42: Mapa pozornosti správně řešících žáků otázku č. 7 

 

Typickou chybnou odpovědí bylo, že šíp/tětiva přestala získávat energii 

v maximu grafu, tj. 0,4 m. Opět se v tomto případě projevila miskoncepce 

vnímání grafu jako obrázku, kdy si žáci představovali, jak při poklesu síly došlo 

k vypuštění šípu, tedy ke ztrátě energie. Z porovnání map pozornosti nesprávně 

řešících žáků před i po změně otázky nejsou zřejmé téměř žádné rozdíly (mapy 

pozornosti viz obr. 43). Obě skupiny zaměřily svou pozornost jak na popis os, tak 

popisky v grafu, nejvyšší bod křivky, ale také třeba na minimum grafu, ze 
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kterého měli určit správnou odpověď. Tito žáci si prohlédli téměř celou křivku 

grafu, což je podstatný rozdíl oproti žákům, kteří tuto úlohu vyřešili správně. 

 

Před Po 

Obr. 43: Mapa pozornosti nesprávně řešících žáků otázku č. 7 před i po změně 

otázky 

 

8. Kdy klávesa získávala energii stiskem prstu? Kdy naopak ne? 

Na tuto otázku odpověděl správně pouze 1 žák (P24). Na mapě pozornosti tohoto 

žáka na obrázku 44 je vidět více fixací na křivce od bodu zlomu až do konce. 

Dále si tento žák prohlížel typické charakteristiky grafu, jako je popis os, či 

počátek grafu. Účastník P24 si výrazněji neprohlížel zbylou část křivky. Na tuto 

otázku odpověděl, že klávesnice získávala energii „celou dobu“. Tento žák téměř 

nefixoval bod zlomu (i když určitou pozornost mu věnoval), jako tomu bylo 

u ostatních respondentů. Často si nesprávně řešící žáci chtěli v tomto případě 

potvrdit svoji odpověď (fixováním bodu zlomu v grafu dokola), což se v gaze 

plotu projevilo větším počtem sakád v jednom směru. Na obrázku 45 je srovnání 

gaze plotu správně řešícího žáka s gaze plotem nesprávně řešícího žáka, 

u kterého je vidět typický směr sakád v jednom směru. 
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Obr. 44: Mapa pozornosti správně řešícího žáka otázku č. 8 

 

P24 P06 

Obr. 45: Srovnání gaze plotu správně řešícího žáka P24 a typického gaze plotu nesprávně 

řešícího žáka 

 

Odpovědi nesprávně řešících žáků (mapa pozornosti viz obr. 46) by se daly 

rozdělit do 3 kategorií. Jednou z nejčastějších odpovědí, kterou uvedli, byla, že 

klávesa získávala energii až do 3 mm a dál už ne. Tuto odpověď uvedlo 
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9 nesprávně řešících žáků. Tato odpověď vypovídá o jejich představě grafu jako 

nástinu reálné situace, kdy si žáci nejspíše představovali, že se v bodě zlomu 

přestalo na klávesu působit a klávesa jde nahoru. O tom vypovídá jedna 

z odpovědí, kterou uvedl žák P17: „…do 3 mm je na klávesnici, takže získává E, 

pak už to jde nazpátek.“ Do další kategorie odpovědí se řadí ty, kde žáci 

odpověděli, že klávesa získávala energii celou dobu, kromě místa zlomu. Takto 

odpovědělo 9 žáků, tudíž se jedná o stejně početnou kategorii, jako byla první 

kategorie. Ve třetí kategorii, kam spadají 4 odpovědi žáků, se objevila možnost, 

že klávesa nezískávala energii v intervalu od 3 mm do cca 4 mm. 

Z mapy pozornosti i z výpovědí žáků je patrné, že všichni se rozmýšleli nad 

zlomem v grafu. K tomuto místu se váží všechny odpovědi. Při porovnání gaze 

plotů neúspěšně řešících žáků (viz Příloha 16) je zřejmé, že si mnohem více 

prohlíželi samotnou křivku grafu než žák, který tuto úlohu vyřešil správně.  

 

 

Obr. 46: Mapa pozornosti nesprávně řešících žáků otázku č. 8 
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9. Přiřaďte následující grafy k popisu dějů. 

Tuto úlohu označilo v dotaznících nejvíce žáků za nejlehčí, ale správně přiřadilo 

grafy k popisům dějů celkem pouze 12 žáků. Je to ovšem podstatně více než 

u první úlohy s výběrem odpovědí. Na mapě pozornosti správně řešících žáků na 

obrázku 47 získal více pozornosti třetí graf, ačkoliv k němu nebyla správná 

možnost výběru. Objevili se 4 žáci, kteří si rozmysleli svou nesprávnou odpověď. 

Všichni tito žáci nejdříve přiřadili druhý děj ke čtvrtému grafu a následně díky 

třetímu ději tuto odpověď změnili na správnou. 

 

 

Obr. 47: Mapa pozornosti správně řešících žáků otázku č. 9 

 

Co se týče jednotlivých dějů, které žáci přiřazovali, nejmenší problémy měli 

u prvního děje, kde správně přiřadilo 19 žáků graf a). Podobně neměli problém 

u třetího děje, kde správnou možnost vybralo 15 žáků. Nejhůře přiřazovali žáci 

druhou možnost. 

Žáci, kteří odpověděli nesprávně (jejich mapa pozornosti viz obr. 48), věnovali 

podobně jako správně řešící žáci nejméně pozornosti prvnímu grafu. Ačkoliv 

v tomto případě se nejedná o to, že by to pro nesprávně řešící žáky bylo příliš 

jednoduché. Naopak z 11 těchto žáků jich 4 chybně přiřadili první děj, ke 
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kterému měl být přiřazen první graf. Více pozornosti naopak získal u nesprávně 

řešících žáků třetí graf. Méně si zase prohlíželi graf čtvrtý. S prvním a třetím 

dějem neměli žáci výraznější problémy. Výjimkou byl druhý děj, ke kterému žáci 

nejčastěji chybně přiřazovali poslední graf. Nepozornému čtenáři by tato 

možnost také dávala smysl, avšak následující možnosti, které žáci přiřazovali, by 

neodpovídaly. Gaze ploty všech účastníků řešících tuto úlohu jsou v Příloze 17. 

 

 

Obr. 48: Mapa pozornosti nesprávně řešících žáků otázku č. 9 

 

Z analýzy výsledků úloh se u některých úloh potvrdila tzv. hypotéza o expertství, 

kdy expert (v případě těchto úloh správně řešící žák) při řešení úloh ignoruje 

nepodstatné oblasti, ze kterých nezjistí informace potřebné k vyřešení úkolů. 

Nesprávně řešící žáci si více prohlíželi celou plochu grafu, zatímco experti se více 

zaměřili na pro úlohu relevantní oblasti. Vzhledem k tak nízké úspěšnosti u úloh 

týkajících se luku a klávesnice je jasné, že žáci, ačkoliv již probírali téma spjaté 

s prací a energií, nemají v těchto grafech jasno a spíše tíhnou k miskoncepci, kdy 

pohlíží na graf jako na obrázek. Také často žáci neznají nebo neumí přiřadit význam 

plochy pod grafem.  
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Po vyřešení zadaných úloh vyplnili žáci druhou část dotazníku (viz Příloha 1), 

kde byli mimo jiné dotazováni na vnímanou obtížnost a jejich jistotu při řešení 

jednotlivých úloh. 10 žáků uvedlo, že si nebyli jisti v případě žádné úlohy. Nejvíce 

žáků si nebylo jisto u obou úloh s výběrem možností. Co se týče obtížnosti, nejsou 

žáky přímo jasně vytipované nejobtížnější úlohy. Nejvíce žáků (celkem 5) jich 

uvedlo, že nejobtížnější úkol bylo překreslení grafu. Méně hlasů v dotazníku získaly 

dokonce úlohy s nejnižší úspěšností (již zmíněná úloha č. 7 – luk a č. 8 – klávesa). 

 

3.3 Strategie a přístupy řešení úloh nejlépe a nejhůře řešících žáků 

V této podkapitole jsou identifikovány strategie nejlépe a nejhůře řešících žáků 

jednotlivé úlohy. Žáci jsou zde do těchto kategorií rozděleni podle počtu správně 

vyřešených úloh. Nejhůře dopadli 2 žáci, P16 a P21, kteří z celkových 9 úloh vyřešili 

správně pouze jednu. Nejlépe vyřešili zadané úkoly 3 žáci (P02, P09 a P24), kteří 

měli správně celkem 6 úloh. Ani jeden z těchto účastníků nevyřešil správně sedmou 

úlohu, kde měli zjišťovat energii luku. Další větší problémy měli u druhé úlohy 

týkající se crash testu auta a u osmé úlohy týkající se klávesnice. Dále budou 

rozebrány výsledky jednotlivých žáků. Z nejlepších žáků byli vybráni k analýze 

účastníci P09 a P24. Žák P09 jako jediný z těchto tří vyřešil správně úlohu týkající se 

crash testu auta a žák P24 zase jako jediný ze všech žáků vyřešil správně úlohu 

týkající se klávesnice. Při porovnání s ostatními nejlépe řešícími žáky (jejich gaze 

ploty v Přílohách 9–17) je patrné, že tito žáci mají u správně vyřešených úloh 

mnohem méně fixací přes celou plochu grafu. Ovšem při pohledu na chybně 

vyřešené úlohy není například rozdíl ve fixacích při řešení sedmé úlohy s lukem mezi 

nejhorším a nejlepším žákem. Obdobně mají žáci P16 a P24 pohledem do gaze plotu 

přibližně stejný počet fixací u nesprávně vyřešené úlohy s crash testem auta. 

 

Účastník P09 

Jednalo se o žáka třetího ročníku pražského gymnázia. Tento žák v úvodním 

dotazníku uvedl, že z fyziky a matematiky dostal v minulém školním roce 
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dvojku. Z dopovědí, které uvedl u otázek, na které jsme se ptali, je zřejmé, že 

tento žák má již větší vhled do fyziky. Jako první se mu při slově „fyzika“ 

vybavila slova „energie, vzorce, fungování“. Na otázku, co ho napadne jako první 

u učiva o vektorech odpověděl, že si představí „posunutí v prostoru“. U třetí 

otázky, kde jsme se žáků ptali, co si vybaví, když se řekne „síla“, odpověděl P09 

„kde je síla, tam je zrychlení“. Tím chtěl nejspíše naznačit 2. Newtonův zákon. 

V poslední otázce k učivu o pohybu odpověděl otázkou „pohyb vzhledem 

k čemu?“.  

Na obrázku 49 jsou gaze ploty a překreslené grafy účastníka P09, který patří 

k nejlépe řešícím žákům a který jako jeden z mála vyřešil úlohu s crash testem. 

Jak je vidět na obr. 49, jeho překreslené nákresy patří k těm zdařilejším podobně 

jako nákresy účastníků P02 a P24.  

 

1. prohlížení grafu Překreslení grafu 

2. prohlížení grafu Úloha č. 1 

Úloha č. 2 Úloha č. 3 
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Úloha č. 4 Úloha č. 5 

1. prohlížení grafu Překreslení grafu 

2. prohlížení grafu Úloha č. 6 

Úloha č. 7 Úloha č. 8 
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Úloha č. 9 

 

 

Obr. 49: Gaze ploty a překreslené grafy účastníka P09 

 

Tento účastník si nejspíše spletl hodnocení, které bylo nastavené v dotazníku. 

Uvedl, že se chce fyzikou zabývat i po skončení střední školy, avšak dále na 

hodnotící otázky odpovídal v nesouladu s tímto tvrzením (část dotazníku viz 

obr. 50). Tedy v dotazníku uvedl, že ho fyzika nebaví a nepřijde mu užitečná a že 

preferuje humanitní obory. Také odpověděl, že nemá raději pokusy než teorii a že 

ho nebaví vytvářet něco vlastníma rukama. Vzhledem k tvrzení, že se chce dále 

zabývat fyzikou, je však možné, že si spletl hodnotící škálu, tedy by výsledky 

z dotazníku měly být přesně obráceně. 

 

 

Obr. 50: Část dotazníku účastníka P09 
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Tento žák špatně přiřadil děje ke grafům závislosti síly na čase. Dále špatně 

vyřešil úlohy s lukem a klávesnicí. V dotazníku také zmínil, že si byl nejméně 

jistý při řešení právě těchto dvou úloh. Úlohu spjatou s energií luku navíc označil 

za nejobtížnější. Naopak si byl jistý řešením úplně první úlohy, kde se měla zjistit 

váha Lídy. V dotazníku také zmínil, že tuto úlohu považoval za nejlehčí, což by 

odpovídalo také jeho gaze plotu. Při analýze videa řešení tohoto žáka je vidět, že 

již v sedmé sekundě uvažoval o odpovědi na danou otázku – jakoby se zdá, že už 

znal odpověď na otázku (viz obr. 51). V té chvíli se totiž začal objevovat typický 

řetízek fixací podél svislé osy. Dále je zřejmé, že se již nepodíval na osy, neboť 

na ty se zaměřil již při prvním prohlížení grafu. 

 

 

Obr. 51: Prvních 7 s řešení první úlohy účastníka P09 

 

Podobně se na osy nezaměřili ani žáci P02 a P24. U druhé úlohy je vidět, že 

v prvních sekundách se podíval na svislou osu a poté se soustředil na místo, kde 

se auto odrazilo od zdi. Toto fixování pohledu proběhlo již během prvních 8 s, 

avšak úlohu žák řešil celkem 84 s. Tomu by odpovídal vyšší počet fixací v grafu, 

což značí také kognitivní náročnost této úlohy. Podobný průběh fixací měly 

i ostatní úlohy s nízkou úspěšností, jako například úloha č. 7 a 8. V porovnání 

s ostatními lehčími úlohami (úlohy s vyšší úspěšností), již je možné pozorovat 

menší počet fixací, tedy kratší čas řešení úloh (viz např. úloha č. 4 na obr. 49). 



 83 

U tohoto žáka a také u žáků P02 a P24 je typický průběh pozorování grafu, kdy 

se při prvním zaměření podívají vždy na popis os (vybrané úlohy viz obr. 52). Na 

osy se nepodívali v případě prvního úkolu, kdy již popis znali, a v případech, kde 

byly úlohy s výběrem možností, kde se uplatnila jiná strategie řešení. 

 

Prvních 5 s řešení úlohy č. 4 Prvních 9 s řešení úlohy č. 6 

Prvních 6 s řešení úlohy č. 8 

 

Obr. 52: První zaměření pozornosti při řešení úloh účastníka P09 

 

Podobně jako u druhé úlohy tento žák intuitivně „znal“ odpověď již v osmé 

sekundě, měl podobně rychlé časy s řešením také u ostatních úloh (např. na úlohu 

č. 4 znal odpověď již během 13 s). Ovšem u náročnějších úloh s lukem 

a klávesnicí, na které odpověděl špatně, trvala interpretace grafu 30 s a až poté 

začal hledat odpověď. Ale opět se zde projevila jistá strategie řešení, kdy se 

v prvních sekundách podíval opět nejprve na popis os grafu. 
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Účastník P24 

Jednalo se o žáka druhého ročníku střední průmyslové školy. V minulém školním 

roce měl čtyřku jak z fyziky, tak i z matematiky. V dotazníku uvedl, že ho nebaví 

fyzika a nechce se jí zabývat ani po skončení střední školy. Jako první slovo 

spjaté s fyzikou se mu vybavilo slovo „škola“. K učivu o síle napsal „newtony“. 

V poslední otázce k učivu o pohybu se mu vybavila „rychlost“. Ve svém 

dotazníku odpověděl, že má raději matematiku než fyziku a že preferuje 

humanitní obory před přírodovědnými. Na druhou stranu odpověděl kladně, že 

rád něco dělá vlastníma rukama a že má raději ve výuce experimenty než teorii. 

Na obrázku 53 jsou gaze ploty účastníka P24, který patří k nejlépe řešícím žákům 

a který jako jediný správně vyřešil úlohu s klávesnicí. Naopak špatně vyřešil 

úlohy spjaté s crash testem auta a s lukem a také poslední úlohu s výběrem 

možností. Je však zajímavé, že právě u poslední úlohy si byl nejvíce jistý svým 

řešením, čemuž by napovídal relativně krátký čas 42 s, který strávil prohlížením 

grafu. Také tuto úlohu považoval za nejlehčí. V dotazníku dále uvedl, že za 

nejobtížnější úkol, u kterého si zároveň nebyl jist, považuje překreslení grafu. 

Avšak při porovnání nákresů z obr. 53 s náčrty ostatních účastníků je zřejmé, že 

patřil k těm, kteří si zapamatovali více informací o grafu než ostatní.  

 

1. prohlížení grafu Překreslení grafu 
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2. prohlížení grafu Úloha č. 1 

Úloha č. 2 Úloha č. 3 

Úloha č. 4 Úloha č. 5 

1. prohlížení grafu Překreslení grafu 
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2. prohlížení grafu Úloha č. 6 

Úloha č. 7 Úloha č. 8 

Úloha č. 9 

 

 

Obr. 53: Gaze ploty a překreslené grafy účastníka P24 

 

Také tento žák měl úkoly vyřešené poměrně brzy (například u úlohy č. 4 a 5 

fixoval oblasti grafu týkající se přímo vyřešení úlohy již v osmé sekundě), 

přičemž celkem každou úlohu řešil kolem 20 s (kromě úloh s výběrem možností), 

čemuž odpovídá i menší počet fixací na obr. 53. U tohoto účastníka si lze 

všimnout 2 typických strategií při řešení úloh s výběrem možnosti, které se 

objevily u všech žáků. Buď si účastník nejdříve přečetl všechny možnosti dějů 
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a následně začal přiřazovat grafy (viz úloha 3 na obr. 54), nebo si účastník přečetl 

jednu možnost a začal ihned hledat graf této možnosti náležící (viz úloha 9 na 

obr. 54). U první strategie si většinou účastník možnosti četl několikrát a vracel 

se k nim poměrně často. U druhé strategie se po přiřazení grafu k možnosti již 

nevrátili, pokud to nebylo nutné. 

 

Prvních 8 s řešení úlohy č. 3 

Prvních 12 s řešení úlohy č. 9 

 

Obr. 54: První zaměření pozornosti při řešení úloh č. 3 a 9 žákem P24 

 

Jak již bylo zmiňováno dříve, tento účastník měl typické zaměření pozornosti 

v prvních sekundách jako účastníci P02 a P09, kde se podíval na popis os. 

Obdobně jako žák P09 se však nepodíval na osy u první úlohy s váhou, neboť ty 

si již pamatoval, tudíž se pustil ihned do řešení úkolu. Oproti účastníkovi P09, 

který si prohlížel celý graf u úlohy s lukem 30 s než proběhla interpretace, tento 
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žák fixoval pohled na místo, které označil za správné, již v osmé sekundě. Celé 

řešení mu zabralo celkem 21 s. Podobně tomu bylo v úloze s klávesnicí, kde 

fixoval pohled na správné místo dokonce již ve třetí sekundě. Jak je patrné 

z obr. 55, kromě řešení se podíval v prvních sekundách také na osy. Oproti 

účastníkovi P02 i P09 je zřejmé, že tento žák se nad úlohami moc nepozastavil 

a tolik se nad nimi tedy nerozmýšlel. Tomu by také odpovídala jeho odpověď 

v dotazníku na otázku ohledně jistoty při řešení úloh viz výše. 

 

Prvních 8 s řešení úlohy č. 7  První 4 s řešení úlohy č. 8 

Obr. 55: První zaměření pozornosti při řešení úloh č. 7 a 8 žákem P24 

 

Účastník P16 

Jedná se o žáka prvního ročníku pražského gymnázia, který měl v minulém 

školním roce dvojky z matematiky i fyziky. Pod slovem „fyzika“ se mu jako 

první vybavilo „utrpení“. K učivu o vektorech napsal, že se mu jako první vybaví 

slovo „pohyb“. U učiva o síle uvedl „gravitace“ a u pohybu napsal opět slovo 

„pohyb“. Tento žák v úvodním dotazníku uvedl, že se v budoucnu po skončení 

střední školy nechce věnovat fyzice. Má raději přírodovědné obory a více ho baví 

matematika než fyzika. Neví, jestli ho baví fyzika, avšak raději dělá pokusy, než 

probírá teorii. Podobně při učení raději experimentuje nebo dělá něco vlastíma 

rukama. 

Na obrázku 56 jsou gaze ploty a překreslené grafy účastníka P16. Tento žák 

správně vyřešil pouze první úlohu, kde měli zjišťovat váhu Lídy z grafu 
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závislosti síly na čase. Tuto úlohu označil v dotazníku také za tu, u které si byl 

jist. Řešením této úlohy strávil poměrně více času (66 s). Například předešlí 

nejlepší účastníci strávili na první úloze kolem 20 s. Naopak uvedl, že si byl 

nejméně jistý u čtvrté úlohy, kde se měla zjišťovat nejvyšší potenciální energie. 

Úlohy s energiemi označil také za nejtěžší. Nejlehčí pro něj zase bylo 

překreslování grafů, ačkoliv při porovnání jeho nákresů z obr. 56 je zřejmé, že si 

třeba nezapamatoval správně tvary křivek. 

 

1. prohlížení grafu Překreslení grafu 

2. prohlížení grafu Úloha č. 1 

Úloha č. 2 Úloha č. 3 
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Úloha č. 4 Úloha č. 5 

1. prohlížení grafu Překreslení grafu 

2. prohlížení grafu Úloha č. 6 

Úloha č. 7 Úloha č. 8 
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Úloha č. 9 

 

 

Obr. 56: Gaze ploty a překreslené grafy účastníka P16 

 

Co se týče jeho gaze plotů, je zřetelné větší zahuštění grafů fixacemi než 

u nejlepších žáků. Tomu odpovídá i poměrně delší řešení úloh (například čtvrtou 

úlohu řešil téměř 50 s, zatímco žák P24 ji řešil pouhých 17 s). Na druhou stranu 

není zase takový rozdíl mezi gaze ploty sedmé úlohy s lukem řešenými žáky P16 

a P24. Oba gaze ploty mají přibližně stejný počet fixací a stejné oblasti, které 

žáci fokusovali. Oba žáci tuto úlohu také vyřešili nesprávně. 

Podobně jako nejlepší účastníci se i tento žák na začátku prohlížení grafů zaměřil 

na popis os. Avšak nebyl tolik důsledný jako jeho spoluúčastníci Například při 

řešení prvního úkolu, kde si nejlepší žáci již nemuseli prohlížet osy, neboť si je 

pamatovali, tento žák v prvních 4 s fokusoval opět osy (viz obr. 57). Podobně 

tomu bylo i u jiných úloh (např. úloha č. 4 viz obr. 57). Ovšem u úloh, týkajících 

se luku a klávesnice se na osy podíval až po nějaké době. Nejdříve si poměrně 

delší dobu prohlížel křivky, než si všiml os (viz obr. 57). U úlohy týkající se 

crash testu auta se na svislou osu nepodíval dokonce vůbec. 
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První 4 s řešení úlohy č. 1 Prvních 5 s řešení úlohy č. 4 

Prvních 5 s řešení úlohy č. 7 Prvních 5 s řešení úlohy č. 8 

Prvních 14 s řešení úlohy 9 

 

 

Obr. 57: První zaměření pozornosti při řešení úloh č. 1, 4, 7, 8 a 9 žákem P16 

 

Co se týče úloh s možnostmi výběru, použil u třetí úlohy strategii, kdy si nejdříve 

přečetl všechny možnosti dějů a poté je přiřadil ke grafům. U druhé úlohy 

nepoužil ani jednu ze základních strategií a nejdříve si pročetl první 2 děje, pak 

nejvíce fokusoval možnost b), což byla správná odpověď ke druhé možnosti, 

kterou však neuvedl, a pokračoval dále ve čtení (viz obr. 57). Nakonec však 

nesprávně přiřadil grafy ke druhé i třetí možnosti. 
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Účastník P21 

Jednalo se o žáka druhého ročníku střední průmyslové školy v Praze. V minulém 

školním roce dostal z fyziky trojku a z matematiky čtyřku. Při slově „fyzika“ se 

mu jako první vybavilo, že je to věda. K učivu o vektorech napsal „vektorová 

rychlost“, čímž chtěl zřejmě říct, že rychlost je vektorová veličina. U učiva o síle 

se mu vybavila „hmotnost“ a u pohybu napsal „rychlost“. Po skončení střední 

školy se nechce dále zabývat fyzikou, ale nepreferuje ani humanitní ani 

přírodovědné obory. Ačkoliv ho nebaví fyzika, má ji raději více než matematiku. 

V dotazníku dále uvedl, že má raději teorii než pokusy, ale při tom má rád, když 

se při výuce dělají pokusy, nebo se experimentuje. Také ho baví vyrábět něco 

vlastníma rukama. 

Na obrázku 58 jsou gaze ploty a překreslené grafy žáka P21. Správně určil pouze 

úlohu, kde měli zjistit moment, ve kterém měla kulička největší rychlost z grafu 

závislosti potenciální energie na vzdálenosti. Avšak, jak již bylo diskutováno 

u páté úlohy v podkapitole 3.2, u tohoto žáka není zcela jisté, jestli ji vyřešil 

správně díky tomu, že rozuměl zákonu zachování mechanické energie, jelikož na 

předešlou úlohu odpověděl chybně. Tento žák uvedl, že pro něj bylo nejobtížnější 

překreslení grafu. Při porovnání jeho nákresů z obr. 58 s nákresy účastníka P16 je 

zřejmé, že ani tyto náčrty nejsou moc přesné. Navíc mu chybí více detailů 

týkajících se grafu, jako jsou například osy. Při řešení úloh si nebyl jistý ani 

u jednoho úkolu. 

 

1. prohlížení grafu Překreslení grafu 
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2. prohlížení grafu Úloha č. 1 

Úloha č. 2 Úloha č. 3 

Úloha č. 4 Úloha č. 5 

1. prohlížení grafu Překreslení grafu 
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2. prohlížení grafu Úloha č. 6 

Úloha č. 7 Úloha č. 8 

Úloha č. 9 

 

 

Obr. 58: Gaze ploty a překreslené grafy účastníka P21 

 

Podobně jako žák P16 se i tento žák musel v prvních sekundách podívat 

u prvního úkolu na osy. Z jeho gaze plotů je zřejmé, že během prvních dvou 

prohlížení grafu nepohlédl na osy. Dále je vidět hustější fixace na jeho gaze 

plotech podobně jako u P16. Tomu také odpovídá delší čas strávený při řešení 
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úloh u jednotlivých grafů. Nejdéle řešil kromě úlohy s klávesnicí ty, které 

označil, že si u nich nebyl jistý. U některých úloh začal fokusovat možné řešení 

otázky již velmi brzy (např. u druhé otázky již ve třech sekundách viz obr. 59). 

Ovšem ani delší čas strávený u grafu mu nepomohl se správnou interpretací 

a svoji nesprávnou odpověď nezměnil. Při prvním zaměření pozornosti na graf je 

vidět, že se podobně jako ostatní díval na popis os, jak je vidět např. na obr. 59. 

Avšak podobně jako P16 nebyl tolik důsledný a například u úlohy č. 8 se na 

vodorovnou osu podíval až v desáté sekundě a do té doby více zkoumal křivku 

grafu (zaměření pozornosti v prvních sekundách viz obr. 59). Co se týče úloh 

s výběrem možnosti, tento žák použil na obě úlohy stejnou metodu, když si 

nejdříve přečetl jeden děj a ihned hledal hodící se graf. 

 

První 3 s řešení úlohy č. 2 Prvních 5 s řešení úlohy č. 4 

Prvních 6 s řešení úlohy č. 6 Prvních 5 s řešení úlohy č. 8 

 

Obr. 59: První zaměření pozornosti při řešení úloh č. 2, 4, 6 a 8 žákem P21 
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Závěr 

Byl proveden kvalitativní výzkum, který byl zaměřen na identifikaci klíčových 

oblastí grafu při jeho interpretaci a také na identifikaci rozdílů zaměření pozornosti 

expertů a začátečníků. Žákům byly předkládány grafy, se kterými se běžně nesetkají 

ve výuce fyziky, a k nim byly připojené otázky z mechaniky. Celý proces řešení byl 

nahráván oční kamerou. S experty se vedl strukturovaný rozhovor a jejich odpovědi 

byly zpracovány pomocí metody otevřeného kódování. 

Při krátkém prohlížení prvního grafu žáci během 7 s pokryjí fixacemi téměř celý 

graf. To ale neznamená, že by s informacemi hloubkově pracovali, nebo si graf 

dokázali zpětně vybavit. Sledovaní účastníci byli na první pohled k osám pozornější, 

ovšem i přes to si 15 žáků z 23 tyto informace dostatečně nezapamatovalo, tedy 

následně správně osy nepopsali. Během krátkého seznámení s grafem jsme typicky 

pozorovali výrazně lepší zapamatování si informací experty. Ti si lépe zapamatovali 

samotný tvar křivek (více detailů, které souvisí s fyzikální interpretací grafu (např. 

globální minimum, které je po nějakou dobu konstantní žáci často překreslili jen jako 

okamžité minimum, experti ho často ještě naopak ještě zdůraznili) a více jich správně 

popsalo obě osy, které jsou nedílnou součástí grafu. Zřejmě žáci méně často považují 

za součást grafu jeho důležité prvky, jako jsou například osy, což je jedna 

z typických žákovských miskoncepcí. V případě os žáci preferovali svislou osu, 

zatímco experti věnovali pozornost spíše ose vodorovné. U druhého grafu, který žáci 

překreslovali, osy správně překreslili pouze 2 respondenti a samotný tvar křivek si 

alespoň přibližně zapamatovalo správně 8 žáků. Experti si opět zapamatovali více 

informací o grafu i samotný tvar křivek soudě dle překreslených závislostí. U tohoto 

grafu však přitáhla pozornost více legenda než popis veličin na osách grafu. Mezi 

žáky ji nefixoval pouze jediný žák. Pro experty však nebyla tolik významná, neboť ti 

se více zaměřili také na popis samotných os. Jak žáci, tak experti věnovali počátku 

soustavy souřadnic téměř nulovou pozornost. 

Prokázalo se také odlišné zaměření pozornosti na oblasti grafu správně 

a nesprávně řešících žáků (v tomto případě označeni jako experti a začátečníci). Již 

z teorie o expertství vyplývalo, že experti by měli ignorovat nerelevantní oblasti 

grafu, což se v tomto výzkumu projevilo. V některých případech si experti méně 
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prohlíželi plochu grafu a zaměřili se přímo na oblast, ze které mohli zjistit správnou 

odpověď. Žáci, kteří nevyřešili úlohy správně naopak fixovali přes větší plochu grafu 

a samozřejmě oblasti grafu, kde vyhledali podle nich správnou odpověď.  

V průběhu tohoto výzkumu se objevily typické miskoncepce při práci s grafy. 

Nejvíce se projevila ta, kdy graf vnímali žáci jako nástin reálné situace, a ne jako 

matematickou reprezentaci. Pro žáky také bylo obtížné identifikovat význam plochy 

pod křivkou grafu. Nejobtížnější (ve smyslu nejmenšího počtu úspěšně řešících žáků) 

pro žáky byla osmá úloha „Kdy klávesa získávala energii stiskem prstu? Kdy naopak 

ne?“. Tuto úlohu správně vyřešil pouze jeden žák, který také patřil mezi nejlépe 

řešící žáky. Naopak nejvíce žáků vyřešilo správně šestou úlohu, kde měli z grafu 

zjistit největší potenciální energii a největší rychlost, kterou kulička na horské dráze 

měla. Na tuto úlohu správně odpovědělo 18 žáků. Z těchto výsledků lze identifikovat 

možné oblasti, které by mohly sloužit k predikci správnosti řešení těchto úloh. 

Výsledky této práce se mohou uplatnit především ve výuce fyziky, popřípadě 

matematiky. Dává do jisté míry inspiraci pro budoucí výuku grafů na středních 

školách. Získaná pozorování by bylo možné dále kvantifikovat (např. počty a délka 

trvání fixací, analýza směru sakád) a vyslovit přesnější hypotézy pro další 

kvantitativní ověření. A jak už bylo uvedeno, bylo by vhodné dále provést 

kvantitativní ověření, zda některé oblasti mohou sloužit jako prediktory úspěšnosti 

vyřešení konkrétní úlohy. 

 Velmi cenným získaným materiálem jsou záznamy rozhovorů s experty, které 

poskytují hlubší vhled do jejich způsobu uvažování a přemýšlení nad grafy a určitě 

mohou sloužit pro učitele a studenty jako inspirace při výuce. Do budoucna by 

z metodologického hlediska bylo vhodné rozšířit tuto práci také o rozhovory se žáky, 

neboť to by do jisté míry nejen ulehčilo analýzu jejich výsledků, ale také by se získal 

celistvý vhled do jejich přemýšlení během řešení otázky. Obecně se ukazuje rozdíl 

mezi žáky a experty v pozornosti věnované osám grafu. Rozdíly v zaměření na 

oblasti a detaily křivky jsou spíše specifické pro konkrétní závislost, a tedy také 

ukazují na možnou důležitost interpretace grafu v daném kontextu a tím i na 

potřebnost věnovat se grafům nejen v matematice ale i ve výuce (nejen) přírodních 

věd.  



 99 

Seznam použité literatury 

 
DUCHOWSKI, Andrew. Eye tracking methodology theory and practice. 2nd ed. 

London: Springer, 2007. ISBN 978-184-6286-094. 

 

FINDLAY, J.; WALKER, R. A model of saccade generation based on parallel 

processing and competitive inhibition. Behavioral and brain sciences, 1999, 22, 

661–722. 
 

GEGENFURTNER, Andreas, Erno LEHTINEN a Roger SÄLJÖ. Expertise 

Differences in the Comprehension of Visualizations: A Meta-Analysis of Eye-

Tracking Research in Professional Domains. Educational Psychology 

Review [online]. 2011, (23), 523-552 [cit. 2020-03-17]. ISSN 1573-336X. Dostupné 

z: 10.1007/s10648-011-9174-7 

 

GŘONDILOVÁ, Martina. Práce s grafy ve výuce fyziky. Praha, 2004. Diplomová 

práce. Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. 

 

HOLMQVIST, Kenneth. Eye tracking: a comprehensive guide to methods and 

measures. New York: Oxford University Press, 2011. ISBN 0199697086. 

 

Interaktivní fyzikální laboratoř. Katedra didaktiky fyziky [online]. [cit. 2020-03-31]. 

Dostupné z: http://kdf.mff.cuni.cz/ifl/ 

 

KEKULE, Martina. Výzkum pomocí oční kamery ve fyzikálním vzdělávání. Scientia 

in educatione. 2014, 5(2), 58-73. ISSN 1804-7106. 

 

KEKULE, Martina a Jouni VIIRI. Students’ approaches to solving R-FCI tasks 

observed by eye-tracking method. Scientia in educatione [online]. 2018, 9(2), 117-

130 [cit. 2020-03-18]. DOI: 10.14712/18047106.1010. ISSN 1804-7106. Dostupné z: 

https://ojs.cuni.cz/scied/article/view/1010 

 

KLEIN, P, A LICHTENBERGER, S KÜCHEMANN, et al. Visual attention while 

solving the test of understanding graphs in kinematics: an eye-tracking 

analysis. European Journal of Physics [online]. 2020, 41(2) [cit. 2020-03-18]. DOI: 

10.1088/1361-6404/ab5f51. ISSN 0143-0807. Dostupné z: 

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6404/ab5f51 

 

KLEIN, P., S. KÜCHEMANN, S. BRÜCKNER, O. ZLATKIN-

TROITSCHANSKAIA a J. KUHN. Student understanding of graph slope and area 

under a curve: A replication study comparing first-year physics and economics 

students. Physical Review Physics Education Research [online]. 2019, 15(2) [cit. 

2020-03-19]. DOI: 10.1103/PhysRevPhysEducRes.15.020116. ISSN 2469-9896. 

Dostupné z: https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevPhysEducRes.15.020116 



 100 

 

LUKAVSKÝ, Jiří. Sledování očních pohybů. Praha, 2005. Bakalářská práce. 

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. 
 

MEYER, H. O., 2015. Applications of Physics to Archery. arXiv:1511.02250 

[physics] [online]. [cit. 2020-03-26]. Dostupné z: http://arxiv.org/abs/1511.02250 

 

RAKOVSKÁ, Jitka. Představy studentů o fyzikální vědě, vytváření fyzikálních 

poznatků a učení se fyzice. Praha, 2015. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, 

Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra didaktiky fyziky. 

 

RECHNITZER, George. Performance Criteria, Design and Crash Tests of Efective 

Rear Underride Barriers for Heavy Vehicles [online]. 2001 [cit. 2020-03-23]. 

Dostupné z: https://www-esv.nhtsa.dot.gov/Proceedings/17/00189.pdf 

 

Roller Coaster Lab. Grace Wu AP Physics [online]. Wu, 2012 [cit. 2020-03-26]. 

Dostupné z: https://sites.google.com/site/gracewuapphysics/home/unit-one--

mechanics/roller-coaster-lab 

 

SUSAC, Ana, Andreja BUBIC, Petra MARTINJAK, Maja PLANINIC a Marijan 

PALMOVIC. Graphical representations of data improve student understanding of 

measurement and uncertainty: An eye-tracking study. Physical Review Physics 

Education Research [online]. 2017, 13(2) [cit. 2020-03-19]. DOI: 

10.1103/PhysRevPhysEducRes.13.020125. ISSN 2469-9896. Dostupné z: 

https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevPhysEducRes.13.020125 

 

Tobii Pro TX300. Tobiipro [online]. 2010 [cit. 2020-03-31]. Dostupné z: 

https://www.tobiipro.com/product-listing/tobii-pro-tx300/ 

 



 101 

Seznam obrázků 

Obr. 1: Ukázka mapy pozornosti (vlevo – červená místa jsou místa s největším 

počtem zaznamenaných fixací) a gaze plotu (vpravo – velikost kolečka znázorňuje 

dobu trvání fixace, zatímco úsečky mezi fixacemi jsou naznačené sakády)………… 4 

Obr. 2: Oční kamera připevněná k monitoru (dolní lišta monitoru) 

Zdroj: KDF MFF 

UK…………………………………………………………………………………… 5 

Obr. 3: Graf závislosti působící síly na siloměrnou plošinu na čase v průběhu 

podřepu, výskoku a dopadu. Zdroj: KDF MFF UK………………………………... 12 

Obr. 4: Graf závislosti síly na čase znázorňující crash test auta. Zdroj: Rechnitzer 

(2001)………………………………………………………………………………. 13 

Obr. 5: Grafy závislosti síly na čase s možností výběru dějů. Zdroj: Gřondilová 

(2004)………………………………………………………………………………. 14 

Obr. 6: Graf závislosti kinetické energie na vzdálenosti…………………………… 15 

Obr. 7: Graf závislosti potenciální energie na vzdálenosti………………………… 15 

Obr. 8: Graf závislosti energie na vzdálenosti. Zdroj dat: Grace Wu AP Physics 

(2019)………………………………………………………………………………. 16 

Obr. 9: Graf závislosti síly na vzdálenosti znázorňující natažení tětivy. Zdroj: Meyer 

(2015)………………………………………………………………………………. 17 

Obr. 10: Graf závislosti síly na vzdálenosti znázorňující stisk klávesy na klávesnici. 

Zdroj: Deskthority (2019)………………………………………………………….. 18 

Obr. 11: Grafy závislosti síly na čase s možností výběru dějů…………………….. 19 

Obr. 12: Proces testování žáků……………………………………………………... 21 

Obr. 13: Proces testování expertů………………………………………………….. 23 

Obr. 14: Mapa pozornosti všech žáků při prvním prohlížení grafu………………... 27 



 102 

Obr. 15: První prohlížení grafu a následné překreslení grafu účastníkem P25…….. 27 

Obr. 16: Gaze plot, kde si účastník P13 stihl projít téměř celý graf……………….. 28 

Obr. 17: Gaze ploty účastníků, kteří nevěnovali pozornost osám, a jejich následné 

překreslení grafů…………………………………………………………………….29 

Obr. 18: Překreslený graf závislosti síly na čase účastníka P15…………………… 31 

Obr. 19: Mapa pozornosti druhého prohlížení grafu……………………………….. 32 

Obr. 20: Srovnání obrázku a druhého prohlížení grafu účastníka P06…………….. 32 

Obr. 21: Srovnání druhého prohlížení grafu s nákresem žáků P21, P22 a P25……. 33 

Obr. 22: Mapa pozornosti žáků při prvním prohlížení grafu závislosti mechanické 

energie na vzdálenosti……………………………………………………………… 34 

Obr. 23: Typické prohlížení grafu závislosti mechanické energie na vzdálenosti 

(účastník P19)………………………………………………………………………. 35 

Obr. 24: Porovnání prvního prohlížení grafu závislosti mechanické energie na 

vzdálenosti účastníků P06, P13, P21 a P23 s jejich překresleným 

obrázkem…………………………………………………………………………… 37 

Obr. 25: Mapa pozornosti všech účastníků při druhém prohlížení grafu…………... 38 

Obr. 26: Porovnání překresleného grafu účastníka P10 a jeho druhého prohlížení... 39 

Obr. 27: Překreslené grafy závislosti síly na čase expertů, kteří načrtli také první 

minimum…………………………………………………………………………… 41 

Obr. 28: Experti, kteří ignorovali poslední klesání/růst potenciální a kinetické 

energie……………………………………………………………………………… 49 

Obr. 29: Mapa pozornosti správně řešících žáků otázku č. 1………………………. 60 

Obr. 30: Mapa pozornosti nesprávně řešících žáků otázku č. 1……………………. 60 

Obr. 31: Mapa pozornosti správně řešících žáků otázku č. 2……………………….61 



 103 

Obr. 32: Mapa pozornosti nesprávně řešících žáků otázku č. 2……………………. 62 

Obr. 33: Mapa pozornosti správně řešících žáků otázku č. 3………………………. 63 

Obr. 34: Mapa pozornosti nesprávně řešících žáků otázku č. 3……………………. 64 

Obr. 35: Mapa pozornosti správně řešících žáků otázku č. 4………………………. 65 

Obr. 36: Mapa pozornosti nesprávně řešících žáků otázku č. 4……………………. 66 

Obr. 37: Mapa pozornosti správně řešících žáků otázku č. 5………………………. 67 

Obr. 38: Mapa pozornosti nesprávně řešících žáků otázku č. 5……………………. 68 

Obr. 39: Mapa pozornosti správně řešících žáků otázku č. 6……………………….69 

Obr. 40: Mapa pozornosti nesprávně řešících žáků otázku č. 6……………………. 70 

Obr. 41: Mapa pozornosti nesprávně řešících žáků otázku č. 6 – vlevo žák, který 

špatně odpověděl na místo s nejvyšší potenciální energií; vpravo žáci, kteří špatně 

určili místo s nejvyšší rychlostí…………………………………………………….. 71 

Obr. 42: Mapa pozornosti správně řešících žáků otázku č. 7………………………. 72 

Obr. 43: Mapa pozornosti nesprávně řešících žáků otázku č. 7 před i po změně 

otázky………………………………………………………………………………. 73 

Obr. 44: Mapa pozornosti správně řešícího žáka otázku č. 8………………………. 74 

Obr. 45: Srovnání gaze plotu správně řešícího žáka P24 a typického gaze plotu 

nesprávně řešícího žáka…………………………………………………………….. 74 

Obr. 46: Mapa pozornosti nesprávně řešících žáků otázku č. 8……………………. 75 

Obr. 47: Mapa pozornosti správně řešících žáků otázku č. 9………………………. 76 

Obr. 48: Mapa pozornosti nesprávně řešících žáků otázku č. 9…….…………….... 77 

Obr. 49: Gaze ploty a překreslené grafy účastníka P09……………………………. 81 

Obr. 50: Část dotazníku účastníka P09…………………………………………….. 81 



 104 

Obr. 51: Prvních 7 s řešení první úlohy účastníka P09…………………………….. 82 

Obr. 52: První zaměření pozornosti při řešení úloh účastníka P09………………… 83 

Obr. 53: Gaze ploty a překreslené grafy účastníka P24……………………………. 86 

Obr. 54: První zaměření pozornosti při řešení úloh č. 3 a 9 žákem P24…………… 87 

Obr. 55: První zaměření pozornosti při řešení úloh č. 7 a 8 žákem P24…………… 88 

Obr. 56: Gaze ploty a překreslené grafy účastníka P16……………………………. 91 

Obr. 57: První zaměření pozornosti při řešení úloh č. 1, 4, 7, 8 a 9 žákem P16…… 92 

Obr. 58: Gaze ploty a překreslené grafy účastníka P21……………………………. 95 

Obr. 59: První zaměření pozornosti při řešení úloh č. 2, 4, 6 a 8 žákem P21……… 96 



 105 

Seznam tabulek 

Tab. 1: Přehled úspěšnosti jednotlivých úloh……………………………………… 57 

Tab. 2: Úspěšnost žáků v jednotlivých úloh……………………………………...... 58 



 106 

Přílohy 

Příloha 1 

Dotazník, který vyplňovali žáci během testování. 

 

 

 

 

Účastník výzkumu metodou oční kamery         

     

Dobrý den,  

jsem studentkou 2. ročníku magisterského studia na Matematicko-fyzikální fakultě 

Univerzity Karlovy. Obracím se na Vás s žádostí o vyplnění krátkého dotazníku, 

který poslouží jako podklad pro mou diplomovou práci. Účast ve výzkumu je 

anonymní a dobrovolná. Předem děkuji za spolupráci.  

           

Pohlaví      Věk    
 

 

Škola   

 

 

Třída/ročník 

 

Kontakt: 

 

Známky na vysvědčení v minulém školním roce: 

z fyziky                    z matematiky      

 

 

Co se mi první vybaví, když se řekne „fyzika“……………………………………….. 

 

 

Učivo o vektorech (doplňte, co vás první napadne) ………………………………….. 

 

 

Učivo o síle (doplňte, co vás první napadne) ..……………………………………….. 

 

 

Učivo o pohybu (doplňte, co vás první napadne) …………………………………….. 
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Fyzikou (popřípadě oborem, který souvisí s fyzikou) se      chci  /  nechci         

zabývat i po skončení střední školy.  

 

Krátký dotazník o Vašem vztahu k fyzice 
 

Škála 

1- nesouhlasím      2- spíše nesouhlasím      3- těžko rozhodnout      4-spíše souhlasím      

5- souhlasím 

 

Preferuji přírodovědné obory před humanitními.   1         2         3         4         5  

Mám raději matematiku než fyziku.   1         2         3         4         5  

Mám raději teorii než pokusy.   1         2         3         4         5  

Fyzika mě baví.   1         2         3         4         5  

Fyzika mi připadá užitečná.    1         2         3         4         5  

Velmi rád dělám při učení nějaké pokusy, experimentuji.    1         2         3         4         5  

Baví mě něco dělat vlastníma rukama.    1         2         3         4         5  
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Krátký dotazník k úlohám  
 

Řešení úloh mě bavilo.   1         2         3         4         5  

Řešení úloh mi přišlo zajímavé.   1         2         3         4         5  

 

Která úloha pro Vás byla nejobtížnější? 

…………………………………………………………………………………………

Co bylo pro Vás nejlehčí? 

………………………………………………………………………………………… 

U které úlohy jste si byl/a jist/a? 

………………………………………………………………………………………… 

U které úlohy naopak ne? 

………………………………………………………………………………………… 

Děkujeme za Vaši účast ve výzkumu! 
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Příloha 2 

Gaze ploty účastníků při prvním prohlížení grafu závislosti síly na času. 

P02 P03 

P04 P05 

P06 P07 

P08 P09 
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P10 P12 

P13 P14 

P15 P16 

P17 P18 
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P19 P20 

P21 P22 

P23 P24 

P25  
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Příloha 3 

Překreslené grafy žáků. 

P02 P03 

P04 P05 

P06 P07 

P08 P09 
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P10 P12 

P13 P14 

P15 P16 

P17 P18 

P19 P20 



 114 

P21 P22 

P23 P24 

P25  
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Příloha 4 

Druhé prohlížení grafu závislosti síly na čase. 

P02 P03 

 

P04 P05 

P06 P07 

P08 P09 
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P10 P12 

P13 P14 

P15 P16 

P17 P18 
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P19 P20 

P21 P22 

P23 P24 

P25  
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Příloha 5 

Gaze ploty účastníků při prvním pozorování grafu závislosti energie na vzdálenosti. 

P02 P03 

P04 P05 

P06 P07 

P08 P09 
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P10 P12 

P13 P14 

P15 P16 

P17 P18 



 120 

P19 P20 

P21 P22 

P23 P24 

P25  
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Příloha 6 

Překreslené grafy žáků. 

P02 P03 

P04 P05 

P06 P07 

P08 P09 
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P10 P12 

P13 P14 

P15 P16 

P17 P18 

P19 P20 
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P21 P22 

P23 P24 

P25  
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Příloha 7 

Gaze ploty účastníků při druhém pozorování grafu závislosti energie na vzdálenosti. 

P02 P03 

P04 P05 

P06 P07 

P08 P09 
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P10 P12 

P13 P14 

P15 P16 

P17 P18 



 126 

P19 P20 

P21 P22 

P23 P24 

P25  
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Příloha 8 

Přepsané rozhovory s experty a jejich překreslené grafy. Byly prováděny 

strukturované rozhovory, tzn. byly předpřipravené otázky: 

9. Po dobu 7 s si prohlédněte následující graf. 

10. Teď Vás poprosím, abyste mi překreslil graf. 

11. Kdybyste měl možnost vidět graf znovu, na co byste se podíval? 

12. Když Vám teď ukážu znovu graf, na co prvního se zaměříte? 

13. Po dobu 7 s si prohlédněte další graf. 

14. Opět Vás poprosím, abyste mi překreslil graf. 

15. Kdybyste měl možnost vidět graf znovu, na co byste se podíval? 

16. Když Vám teď ukážu znovu graf, na co prvního se zaměříte? 

Případně byly účastníkům pokládány doplňující otázky, které jsou zvýrazněny 

modře. V textu jsou pak poznámky, čeho se týkají oblasti, na které poukazují, 

zvýrazněny oranžově. U prvních 5 expertů jsou uvedeny mé otázky, dále jsou již 

předpřipravené otázky uvedeny čísly viz výše. 

 

E01: 

Teď ti dám po dobu 7 sekund prohlídnout jeden graf. A teď tě poprosím abys mi 

překreslila graf na papír . Mohu využít celý prostor? (Když tak ti dám papírů, kolik 

bude třeba.) No tam asi končím.  

Tak, je něco na co by ses chtěla ještě jednou podívat? Nebo co by tě zajímalo na tom 

grafu? Celkově celý graf.  

Tak, já ti tady dám celý graf znovu prohlídnout. Kam se teď podíváš, nebo co sis 

ověřovala když jsi to překreslila? Ověřovala jsem tady tyhle 2 píky, samozřejmě tuto 

platformu (pozn. globální minimum). A potom ty jednotky, dobře hlavně tyto (pozn. 

200, 600 a 1000 N) a kde začíná ten graf . 

Ještě něco, co tě zaujalo na tom grafu? Vyloženě mě teď nic nenapadá. 
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Teď ti dám na dalších 7 sekund prohlídnout další graf. Takže tě poprosím, aby ses na 

to zase podívala. Tak a znovu to překresli.  

 

Znovu ta samá otázka je něco, na co by ses chtěla podívat, kdybych ti dala ten graf 

znovu? Co je na této ose. (pozn. na vodorovné ose.) Tak ještě něco? Ještě ten tvar 

celkově toho grafu.  

Tak teď ti ukážu graf. A zase, kdybys chtěla můžeš něco zakreslit do toho. Na co se 

podíváš? Vzdálenost chápu. A potom tato jednotka (pozn. 0,12 J), tyto 2 věci mě 

zaujaly.  

Ještě něco co tě třeba překvapilo na grafu? Ne ani ne. 

 

 E02: 

Teď ti dám na 7 sekund prohlídnout graf. A teď tě poprosím abys mi to tady 

překreslil.  

Je vyloženě něco, na co by ses chtěl podívat, kdybych ti teď ukázala znovu ten graf? 

Na celej bych se chtěl podívat, protože mi přišel zajímavý celý.  

Teď ti ukážu znovu ten graf. Na co se podíváš prvně když ho uvidíš? Na píky. 

Podíval bych se na toto tady. Kouknul bych se na tady ten pík dole (pozn. globální 

minimum), tady na ten, potom bych se podíval, jak se to chová na konci. Tyto 

obloučky by pro mě nebyly relevantní. Jako prostě zajímají tě ty extrémní hodnoty.  

Ještě něco co by tě k tomu napadlo? Napadlo by mě co to asi je, snažil bych se 

interpretovat , co to může být, co to může znamenat. Síla na čase, a třeba nějaké 

deformování materiálu nebo jeho struktura.  

Ještě nějaké připomínky? Ne. 

Teď ti dám prohlídnout další graf na 7 sekund. A teď mi to překresli sem. Teď zase 

nevím nějaká kinetická , potenciální, celková. (Takže takhle všechno?) Samozřejmě 
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ještě tam byly nějaké barvy, nějaká byla kinetická nějaká potenciální a celková. 

Nevím, co tady mohlo být na ose x , rychlost nebo poloha?  

Teď kdybych ti mohla ukázat zase ten graf na co by ses podíval? Nebo na co by ses 

jako první zaměřil? Podíval bych se na celý průběh, co mi to vlastně říká, to 

znamená, jak vypadá jako kinetická, jak vypadá potenciální i celková. (Aha takže 

zase by ses podíval na tvar té křivky?) Ano ano .  

Takže když ti zase ukážu ten graf, na co se jako první podíváš, nebo co tě zaujalo? 

Toto mě zaujalo, tato oblast, kde se to k sobě přibližuje a potom zase oddaluje . Jo 

tady je vzdálenost, na to jsem se ani předtím nepodíval. Takže na tuto oblast, to jsem 

si nějak pamatoval, že se to k sobě přibližovalo. I tady ten tvar, vidím, že kinetická 

klesala a potenciální roste, takže bych si řekl, že to je zákon zachování energie, jako 

normální mechanické energie.  

Ještě nějaké připomínky? Ne. 

 

E03: 

Na 7 sekund ti tady ukážu graf a budu potřebovat aby ses na něj podíval. Dobrý a teď 

poprosím abys to tady překreslil. Ou (smích). 

Kdybych ti mohla ukázat znovu ten graf, na co by ses podíval? Na tvar té křivky a 

podíval bych se na hodnoty na časové ose.  

Když ti ukážu znovu ten graf, na co první se podíváš? Že tady vede ta síla až na nulu, 

to jsem si nevšiml. Podíval jsem se určitě na tento bod celkově, tato časová osa to 

jsem si vůbec nezapamatoval. 

 Ještě něco co by tě zaujalo nebo nějaké připomínky k tomu? Trochu mi to připomíná 

srdeční tep někoho, kdo umírá.  
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Na dalších 7 sekund si prohlídni tady ten graf. Tak zase tě poprosím, abys mi to sem 

překreslil . Nevím.  

Zase ta samá otázka kdybych ti mohla ukázat graf, na co by ses podíval? Asi bych se 

podíval na tu 2. osu (pozn. osa y), opět jsem si nevšiml, kde ty křivky začínaly, 

soustředil jsem se na tvar, takže nevím odkud vycházely 

Teď když ti ukážu ten graf tak kam se podíváš? Tak přemýšlel jsem, jestli to 

nezačíná až úplně dole, teď bych tam viděl nějaké… Měl jsem si zapamatovat nějaký 

obrázek , třeba nějaké kleště. Zase ty body krajní . Takže na popis jsem se zase 

podíval. Ano a tady ještě na tuto osu. Už žádné připomínky jinak 

 

E04: 

Na 7 sekund ti tady dám prohlídnout graf, takže si ho prohlídni. Tak a teď tě 

poprosím, abys to překreslil. (smích) Si úplně nevybavuju, tohle je všechno, co si 

pamatuju. Tady bylo možná nějaká 0, nebo 0,2. 

Kdybych ti znova ukázala graf, na co by ses chtěl podívat? Jestli ten graf přešel přes 

osu x. Nebyl jsem si jistý, jestli to šlo přes nebo nad. Možná bych se podíval ještě na 

tu amplitudu.  

Tak, když ti ukážu ten graf, na co se jako první podíváš? Podíval jsem se na tu 

amplitudu, jaký jsou čísla na ose, ty který jsem si nestihl zapamatovat. Nevím, ta 

závislost tady, není úplně jasné, co to je jako. Jak kdyby to někdo nakreslil jen jako 

tak. První sekundu něco naroste, pak je nula, potom další síla. Potom to s časem 

přestane. Nevím, co to znamená.  

Ještě nějaký připomínky? Proč to přestane kmitat na tom offsetu. Já bych řekl, že to 

je třeba srdce člověka nebo tak něco, nevím. 

Teď ti dám na dalších 7 sekund prohlídnout graf. Jo takže energie, vzdálenost … Tak 

teď to můžeš zase překreslit. Energie, vzdálenost, jedno bylo červený, jedno žlutý, 

nebo zelený, modrý. Tak to je asi všechno, co si pamatuju.  
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Zase otázka, na co by ses podíval, kdybych ti ukázala graf znovu. Podíval bych se na 

tu druhou osu, co tam bylo. To si úplně nepamatuju, co tam bylo. Víc nevím.  

Tak, když ti ukážu teď graf, na co se podíváš? Na energii, že to je energie, 

potenciální, kinetická, že tohle je suma těch dvou křivek pod tím. Asi jo, takže co 

jsem já nakreslil, tak je to dost podobné.  

Tak ještě nějaký připomínky? No že celková zůstává konstantní, ostatní se mění, že 

je to třeba kmitání něčeho, kinetická přechází do potenciální a opačně. 

 

E05: 

Ukážu graf na 7 sekund a úkolem je si ho prohlídnout. A teď mi ho překreslete. Teď 

už nevím, co tam bylo dál.  

Kdybych ti teď ukázala znovu graf, na co by ses podíval? Jako první? Asi extrémy té 

funkce, jako maxima a minima.  

Takže když ho teď ukážu, na co se podíváš? Že tady je nula, tady na ty píky, tuhle 

hodnotu bych si asi zapamatoval, to jsem před tím neudělal. Teď bych se asi podíval, 

co to je za graf. (pozn. popis os) No jako co to je vlastně. Za těch 7 sekund jsem si to 

nestihl zapamatovat no.  

Ještě nějaké připomínky? Zapamatoval bych si, že to začíná a končí skoro konstantou 

a mezi tím je nějaký záchvěv. To je něco, co bych si zapamatoval, že bych si to 

vybavil i zítra, kdyby se mě na to zeptali.. Kdybych to dál zkoumal, tak bych se už 

díval na ty detaily, kde to má max, min. atd… 

Teď ukážu další graf na 7 sekund. Tak a teď znova překreslit. Nevím která byla 

která.  
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Kdybych ti to mohla ukázat znova, na co by ses podíval? Co mě jako první zaujalo je 

ta symetrie těch dvou, pak jsem si všiml, že to je nějakej zákon zachování, pak jsem 

si všiml, co to je na tom grafu.  

Když ti to ukážu znova, na co se teď zaměříš? Jsem si všiml, že jsem to úplně ne 

přesně namaloval. Jako snažil jsem se zachovat tu symetrii. No, teď nevím na co se 

ptáš.  

Kdyby ses podíval jako podruhé, tak na co se podíváš, co zkontroluješ, nebo takový 

věci. Uvědomil jsem si, že jsem to nakreslil posunutě. Ale co mě zaujalo, že ta E 

není konstanta, ale to už jsem si zapamatoval poprvé. Podruhé mě zaujalo to 

posunutí, že se to rozjíždí víc na začátku. Pamatoval jsem si, jak se to chová 

kvalitativně, ale ne kvantitativně 

 

E06: 

1) + 2) Je to všechno co si pamatuješ? Ještě tam byl napsaný čas, tak to bude asi 

tady. 

3) Jak tam byla část, že to kolem něčeho kmitalo, tak jsem si nepamatovala, jaká 

hodnota to byla. Tam bych se asi podívala. Pak tam amplituda, to si nejsem jistá, 

jestli bylo 1600. A co bylo na těch osách, jedna byla čas a nevím, co bylo ta druhá, 

jestli to tam bylo napsaný. A taky jsem si nebyla jistá od čeho to začíná, nejsem si 

jistá, jestli to začalo od nuly, nevím, co byla ta nejnižší hodnota. 

4) Že to je síla a nevšimla jsem si, že tam bylo 200. No a tady bych taky nevěděla tu 

hodnotu, že to je vlastně na začátku i na konci stejný. Tady jsem si myslela, že byly 

stejně vysoký a že byly i možná širší. Takhle mi přijde, že jsou takový uzoučký. A 

ani že to tady kleslo dolů, to jsem si myslela, že to šlo hned nahoru. A myslela jsem 

si, že to bylo víc vlnkovaný. 

Připomínky? Ani jsem si nevšimla, že tam byla síť za tím. 

5)+6) To vůbec nevím to měřítko a tady to bylo 0,01.. no jedna byla potenciální, 

jedna kinetická, ale nevím která byla která. 
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7) Podívala bych se, která byla potenciální a která kinetická a na nějaký měřítko na 

tý energii, ani nevím, jestli to byly jouly. A i na ty barvy, ta energie vím, že byla 

zelená, ale nevím která byla která, ani jaký barvy tam byly. 

8) Na tu maximální hodnotu energie. Pak že je to teda v joulech. A taky že 

potenciální a kinetická která je která. Je to matoucí, jak je to opačně. Ani jsem si 

nevšimla, že to šlo nahoru a dolů. Jsem si myslela, že byly přibližně stejný, a pak tam 

byly ty obloučky. Mě víc zaujalo, jak to jde od sebe, než ten začátek. Že vlastně tady 

byly takhle daleko od sebe. 

Připomínky? Nic 

 

E07: 

1)+2) Škoda, že nemám vizuální paměť, to by docela pomohlo. Líp to asi nezvládnu. 

3) Asi na ty osy, protože tam si nejsem jistej těma hodnotama, co jsem napsal. 

Možná i průběh toho grafu. 

4) Prvně jsem se koukal na ty hodnoty tady (pozn. u minima na ose x), a pak více 

méně na ten průběh toho grafu. Koukám, že tohle jsem hodně neodhadl (pozn. první 

minimum a klesání po druhém maximu). A úplně jsem vyignoroval popisky os, to 

jsem si před tím vůbec nevšiml. 

Připomínky?  nic 

5)+6) Všechno? Asi ano, líp to nezvládnu. 

7) Úplně mi vypadla hodnota na týhle ose (pozn. osa y). A jestli průběh těchto dvou 

je takto nebo takto. Vím, že jdou proti sobě, ale nevím, jestli takto nebo takto (pozn. 

k sobě nebo od sebe). Ten začátek, jak začínaj, to mi vypadlo. To jsou asi 2 

nejzásadnější věci, mi teď přijde. 

8) Podíval jsem se na tuto část, že jdou k sobě, a pak na vlastně na tuto osu, která mi 

úplně vypadla. A koukám, že jsem se nestihl podívat na tuto část, to jsem úplně 

v těch 7 s vyignoroval (pozn. legenda). 
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Připomínky? Nic 

 

E08: 

1)+2) Tam je hodně bodů, takže to může jít kdekoliv. 

3) Zajímaly by mě ty osy, protože to je základ vědět v jakým je to rozsahu. Od toho 

se odvíjí tyhle amplitudy. A pak bych se podíval znova na ten průběh, protože to si 

přesně nepamatuju. 

4) Podíval jsem se na jednotky, co je tam za veličiny. A jaký jsou max hodnoty. Kde 

je ta pracovní oblast grafu. Pak jsem se podíval na průběh křivky. Pamatuju si, že 

tady byla maximální a tady že byla někde dole minimální nějaká saturace. A potom, 

že někde tady se to tlumilo. Nějaký základní charakteristiky toho průběhu. 

Připomínky? Překvapilo mě, že tady chybí ta mřížka do konce, ale možná k tomu je 

nějakej hlubší význam 

5)+6) Ten byl mnohem těžší, protože tam byly malý fonty, že než jsem vůbec poznal, 

co tam je napsaný za popisky. 

7) Určitě bych se podíval na ty popisky těch os. Možná je to tím, že špatně vidím, 

třeba už jsem starší, ale protože mi to trvalo delší dobu, než jsem si vybavil, co tam 

je za ty popisky, tak jsem neměl tolik času se soustředit na ty průběhy těch křivek. 

Což je i vidět, že nevím, jakej je lepší popis křivek. Na popiskách jsem strávil víc 

času 

8) Na popisky, už třeba jsem zjistil, že mi tady chybí legenda, pak se dívám na 

průběhy těch křivek. Na tohle jsem se podíval a na tohle, to byl takovej typickej bod, 

kde se to přibližuje. 

Připomínky? Tady je mřížka všude. No, jsou tyhle barevný, ale tam byla jen jedna 

no. 
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E09: 

1)+2) Stačí to? Ano. 

 

3) Zkontrolovat jednotky na osách, to si tipuju. To si nepamatuju přesně, možná 

zkontrolovat ty méně významné části. Myslím, že ty maxima i to plato dole jsem 

docela trefil, takže ty méně významné. 

4) Že jsem zapomněl to minimum tady (pozn. u 0,6 s). Tady vím, že bylo nějaký 

zvlnění, a jednotky jsem trefil správně.  Takže na jednotky jste se podíval? Jo, mám 

je zakroužkovat? Klidně. Jé tady je zub, toho jsem si nevšiml. 

Připomínky? Je teda zajímavý, že tady mřížka nepokračuje. 

5)+6) Celkem by to šlo. Teď musím posčítat – tohle je výš, to je trošku níž – to je 

takhle celková a jedna je kinetická a jedna potenciální, nevím která je která – tady je 

energie, ale v závislosti na čem, to už si nevzpomenu. 

7) Zjistit, která je kinetická a která potenciální. Zjistit, co je na ose x, jestli je tam 

fakt čas nebo něco jinýho. A zkontrolovat tvar. 

8) Na tu legendu. Tak to je vzdálenost, není to čas. A to jsem trefil hodně, pak jsem 

zkontroloval tuto oblast, že jsem ji netrefil (pozn. křivky ve vzdálenosti 0,04 m). 

Jsem věděl, že tam je nějaký něco, myslel jsem, že tam je maximum a ono je tam 

minimum, že jsem to nenasčítal správně. Ještě zkontroluju, co je na osách, konkrétní 

hodnoty, to jsem před tím vůbec nekontroloval. 

Připomínky? Je trochu matoucí, že jsou naopak ty barvičky. Že je to invertovaný. 

 

E10: 

1)+2) Něco takovýhodle, chcete i osy? Tady byla plus mínus 2, tady 1, na osu y jsem 

se nepodíval.. tady byla nula.. jo tady to šlo až na samotný minimum – kromě toho že 

tady ty osy byly popsány nerovnoměrně, že ty tiky jsou, je to jako nezvyklý, že tady 

v těch prvních částech byly dělený podrobně, zatímco tady v tý poslední části už jako 

ten popis osy tam nebyl stejný jako tady, což je trošičku matoucí, protože u 

logaritmických os, tam je to takový, že díky tý logaritmický škále jsou místa, kde 

jsou ty menší tiky, hustší a kde jsou dál od sebe, tak tady to trošičku tak jako tohle 
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rušilo, bych řekl. Nestihl jsem si prohlédnout, jestli to mělo nějaký oprávněný 

význam, možná že tady se něco dělo, kdežto tady se už téměř nic nedělo, tak jestli to 

byl důvod proč.. každopádně to není běžná praxe 

3) Na tuhletu škálu na tý y-ový ose, který jsem nevěnoval moc pozornost, pak bych 

si prohlídnul tady ty osy, jak to tady s tím bylo, jestli teda náhodou tenhle ten tik, 

kolik to tady bylo, jestli to tady bylo opravdu lineární osa jen s rozdílnými počty těch 

minimálních tiků. Možná bych se podrobněji podíval, jestli ten prvotní klik byl 

opravdu delší, tak jak se mi to zdálo než to, co jsem namaloval tady, jak rychle se to 

tady tlumilo. Zdálo se mi, že tady ten rozdíl mezi maximy nebyl nějak velký, nebyly 

úplně stejný, byl trošku jiný průběh toho, ale byly řádově stejný. 

4) Rozhodně jsem se díval tady na tuhle škálu, koukám, že nejde od nuly. Zdá se, že 

je lineární, tady tohlecto je lineární taky (pozn. hodnoty na osách). Vidím, že tady 

drobný tiky jsou, akorát že tady chybí ta mřížka. Tady ta mřížka pomáhala v nějaký 

orientaci, tady už ne. Koukám, že tady to maximum je jaksi trošičku vyšší, než jak 

jsem to namaloval před tím, a je tady maličko užší. Tady ten čas mi tady přijde 

prakticky stejnej jako tady, ale tady ten náběh je jinej. Tady to má vlastně 2 části, 

rychlej pád a potom pomalejší, jo takže není to úplně symetrický. Tady koukám, že 

tady ty kmity už byly uklidněný, ale objevila se vlnka na konci, ale ta nemusí být 

úplně podstatná. 

5)+6) Tady na vodorovný ose bylo od 0 do 0,1. Byly tam prostě energie, teď jsem 

věnoval víc času osám. V podstatě tam byly takovýhle 3 grafy, kde předpokládám, že 

to byla kinetická, potenciální a celková a byly  spolu sečtený. Tady ten popis na tý 

ose tomu aspoň nasvědčoval. Musím říct, že na tom grafu bylo něco, co bych vytýkal 

každýmu studentovi a prostě že ty popisy těch os byly moc malý. Takhle to vyleze 

někde na počítači, když si prostě tam člověk nechá vytvořit prvotní graf, ale do 

článků, nebo do prezentací je určitě potřeba to změnit. Ty popisy by měly být 

minimálně dvojnásobný. Protože zdržuje, člověk je čte moc dlouho. Člověk je čte 

moc dlouho, při těch 7 sekundách jsem většinu času vyplýtval na to, abych tentokrát 

zkontroloval, jak je to s těma osama a už méně samotnýmu průběhu těch grafů, takže 

to by se nestalo, kdyby ty popisy byly udělaný líp. Navíc tady bylo matoucí, že se to 

měnilo po 2 setinách a bylo jich tam možná zbytečně moc. Normálně se jich dělá 

míň, na celý ose tak kolem 5 plus mínus, tady jich bylo dvojnásobek. Pokud to má 

být graf, na kterej se člověk podívá na pár vteřin, a má si z toho něco odnýst, tak 

tohle tam bylo navíc. Sebralo to čas na sledování toho dalšího. 
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7) Myslím, že tady jsem během těch 7 sekund nestačil zachytit ty barvy a která 

z těhle těch dvou byla potenciální a kinetická, což je daleko podstatnější než osy, ale 

to zase souvisí s tím, že jsem se na ten předešlej graf koukal a říkal si, že jsem těm 

osám nevěnoval dost času, takže to asi kdybych tenhle viděl jako první, tak řeším 

zase ty grafy. Akorát ty samotný průběhy no. A ta škála, tam jsem prostě vidět, že je 

lineární, ale byly to jednotky, ale asi by se člověk měl podívat, jestli to bylo 2 nebo 6 

nebo kolik. 

8) Tady mě praštilo to, že ne 2 nebo 6, ale 0,12, mám krátkou paměť. Jinak teda 

vidím, zelená je celková, červená potenciální, modrá kinetická. Asi to prostě bude 

takový nějaký. Asi bych si mohl představit, že to bude nevím co.. Pohyb nějaký 

kuličky na takovýhle nějaký dráze, kde sjede dolů a zase se vrátí. Napadá mě, jakýho 

procesu by to mohlo být. Rozhodně tady ta kinetická energie došla do nějakýho 

maxima a pak to zase kleslo, takže v tý mechanický interpretaci vidím, že něco 

padalo dolů nebo se posunovalo dolů, pak se najednou asi zase zvedá, protože tomu 

roste potenciální energie. Jest tady s podivem, že tady roste celková energie, to 

prostě nemůže být čistá mechanická věc jenom s nějakým třením, protože tam by ta 

celková mechanická energie prostě musela být konstantní nebo s tím třením s těma 

ztrátama by se to muselo zmenšovat, tady to zase vzrostlo, takže nevím, co tady 

v tom je. 

Připomínky? Asi ne, ty osy jsem říkal. Zvětšil bych ten popis i tady u těch popisů by 

fonty mohly být dvojnásobný. Tady ty popisy jsou v jiným pořadí, než jsou ty barvy 

tady, takže to ta celková energie by patřila už sem nahoru jako. Je to matoucí, že ta 

celková energie je největší, ale v tom popisu je až dole a mně to švidrá očima a zase 

na tom člověk ztrácí čas na tom rychlým hodnocení. Kdybych takovej graf dělal, tak 

si dám tu práci, že ty popisy napíšou rovnou k těm čarám do toho grafu i když 

spousta programů to má automaticky udělaný, takže ty popisy vyhodí takhle na kraj. 

 

E11: 

1)+2) Teda, aha. To je dobrý. Tady jsem si nevšiml jednotek teda. To se přiznám, 

tady jako nevím.. tady bylo asi 1,2 sekundy, ale tady.. osu nevím.. Všiml jsem si, že 

to byla síla, ale jednotky mi utekly. Tady to bylo konstantní. Tady to oscilovalo na 

obě strany a zkonvergovalo to ke stejné části. Ale tady jestli byla nula nebo ne, to 

nevím. 
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3) Tak za prvé jaké byly jednotky. Já jsem si sotva všiml, že to byla síla vlastně. Kde 

je nula v podstatě, jestli tady to běží ke stejné asymptotě jako v malém čase i velkém 

čase. A počet zákmitů, to tak hádám. Jako oscilovalo to, tlumená oscilace na obě 

strany, ale kolik tam bylo zákmitů, si nepamatuju. Ale to mi přijde, že není tak 

důležitá informace. 

4) Tady vidím, že to bylo špičatější, že jsem si toho nevšiml. Aha jednotky 200, 

1600.. to bych nečekal. To je zvláštní. .. Tady jenom jeden záchvěv, tady mě strašně 

zaujala tady ta konstanta, to je fyzikálně jako velice neobvyklé. Když jsem ten graf 

viděl poprvé, tak mě velice zaujala tady ta konstantní část, to je něco neobvyklé. To 

mi říká, tady je něco fundamentálního a pak se to rozleze na obě strany v tom čase. 

Tady ta špička je taková zvláštní, to je takové nefyzikální. A potom bych řekl, to 

jenom tady mě to mate, tohle je vlastně asi nula. A to je strašně nešikovně, ty 

jednotky jsou tak jako blbě zapsaný. Že je to nešikovně zapsaný, že není vidět, kde je 

ta nula. Já třeba hodně dělám s těmi spektry a vlastně jakoby ta amplituda , ony 

vypadají docela i podobně ty infračervená spektra a právě ta amplituda je jako 

libovolná. Že je vlastně ani neřeším, co to přesně je, nebo jak je to v nějakých 

absolutních jednotkách, protože často je tady ta amplituda libovolná. Že vlastně 

důležitější je ta závislost v čase, nebo ten vlastní průběh. Takže ono když to člověk 

vidí poprvé, tak neřeší, co tady je. To je nějaká amplituda v nějakých jednotkách, 

který jsou stejně často libovolné. (Takže vy co pracujete, si moc nevšímáte té y-ové 

osy?) Přesně tak, ona má vlastně až druhořadej význam. Ty čísla a jednotky na té ose 

jsou pro mě až druhořadá. Primární je pro mě ta x-ová a ta amplituda je nějaká 

výchylka, v nějakých relativních jednotkách velice často, takže to tady vlastně 

neřeším. 

Připomínky: Mě zaujala tady ta konstantní část. To mi vlastně říká, že tady se děje 

něco neobvyklého jako v té fyzice, že tady je to konstantní. Takže to vlastně kmitá a 

je to symetrické na obě strany. 

5)+6) Tady byly metry, tady energie v joulech. A teďka, já jsem si stihl přečíst 

legendu a tam mě zaujalo, že to je energie kin. + pot., takže vlastně ten součet, že ta 

jedna čára je součtem zbylých dvou. Tzn. tady byla nějaká nezajímavá závislost, 

takové placaté. A tady ty se navzájem doplňovaly a.. ta jedna se přelévala v tu 

druhou, něco takového. A teď mi zase utekla ta x-ová osa. To byla vzdálenost 

v metrech. Tady ta byla celková, ale teď nevím, která byla kinetická a pot. Mě jako 

zaujalo, že ten fundament je, že součet těchto dvou dá tu výslednou, která se jako 

příliš nemění v té vzdálenosti. Ale teďka, jak je to dělené, to mi uteklo. A zase, kde 

byla nula, to mi taky uteklo. To je pro mě takové jako relativní. 
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7) Že ten součet dává opravdu tu energii. Jestli tady ta rovnice platí. Chci to vizuálně 

zkontrolovat, že ten součet dává tu celkovou energii. A pamatuju si, že tady to 

maximum bylo jen jednou, takže vlastně ještě jednou projít, jestli to maximum je tam 

jenom jedno. Myslím, že to šlo jako z nuly, do nějakého maxima, do nuly a jestli ta 

závislost byla jako takhle jednoduchá.  Jestli tady nebylo ještě něco na krajích. A jak 

o tom mluvím, je pravda, že zase ty jednotky mě vlastně nezajímají. Protože ono to 

vlastně není fundament toho jevu. Tady dochází k překlápění energie z jednoho do 

druhého, a jestli je to na škále metrů, nebo nanometrů, to je nakonec jedno. Ten 

proces je nějaký podobný. Vůbec netuším ty hodnoty na těch osách. 

8) To jsem si špatně zapamatoval, maximum.. minimum a ještě se to tady jednou 

zvedlo. Tohleto jsem zapomněl. Tuhle tu část (pozn. poslední klesání potenciální/růst 

kinetické energie), to mi nějak úplně vypadlo. Mě zaujalo, že se to tady přibližuje 

k sobě, že se to vzdaluje, že to jedno se překlápí v to druhý. Toto je velice konstantní, 

ale že tady to má ještě jedno maximum, to jsem úplně minul teda. To mi vypadlo, to 

byla asi hlavní věc… Ten součet sedí.. A ta červená je potenciální energie. Tady je 

kinetická nula, tady se to rozjíždí, potenciální klesá, tady to padá dolů třeba a zase se 

to vrací, tzn. se to zpomaluje a hýbe se to směrem nahoru. Je to něco jako kyvadlo, 

takový pohyb. (Jo takže více si všímáte zase té křivky?) Ano, ano a teprve teď 

vlastně koukám na ty osy. 10 cm, 4 cm a energie v joulech to vůbec netuším, jestli je 

to hodně nebo málo. Ale tohle je zajímavý, že to jako kmitá. Začíná to v zastaveném 

stavu, rozjíždí se to, zastavuje se to. Představuju si to jako pružinku, co kmitá. 

Připomínky: Kdybych to chtěl diskutovat, tak tady je zajímavý, že ta celková energie 

není konstantní. Člověk by si řekl, dobře tak klesá, to se může stát. Ale pak je 

zajímavá tady ta část, že to zase roste. Pokud by to byl výsledek z jednoho 

experimentu, tak je to podivné. Je jasné, že celková klesá pomocí ztrát, ale že roste 

říká, že tam buď něco chybí, nebo tam něco energii pumpuje. Tohle je vlastně 

nefyzikální a je tam nějaký problém nebo něco zajímavého. Že ta energie by neměla 

narůstat. 
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E12: 

1)+2) 

3) Asi nejvíc ty osy, jako jak tam byly hodnoty a tak. Ten průběh je takový přibližný. 

4) Tady na tu hodnotu té síly. Podívám se na tu osu. Podívám se na další osu a až pak 

bych zkontroloval ten průběh a ten si tak jako zhruba pamatuje každý. 

Připomínky? nic 

5)+6) 

7) Asi bych se podíval znovu na ty hodnoty a co přesně byly ty jednotlivé čáry. 

8) Co je kinetická, co potenciální z těch dvou a tady ty hodnoty. 

Připomínky? Podívám se ještě jako na ten průběh, ale ten si tak jako zhruba pamatuju 

no.  

 

E13: 

1)+2) Nějaký minimum, pak tady to nějak takhle to…. Tady někde bylo 1000 a tady 

asi 100, víc nevím. 
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3) Asi co to bylo za osy a jestli jsem se tady trefil (pozn. hodnoty na ose x u minima). 

A jestli to tady bylo od 0 nebo ne. (Dobře, takže hlavně na osy byste se podíval.) No, 

no. 

4) Podíval jsem se napřed tady na ty osy, jestli je to logaritmický nebo lineární. 

Zřejmě lineární. A jestli to jde od nuly, tady to jde od nuly a tady taky (pozn. obě 

osy). Taky mě zaujalo, že tady některý hodnoty byly vynechaný, že to nešlo lineárně, 

ale že to šlo jaksi nahodile, nebo zvláštně. (Ty hodnoty na x-ový ose?) No prostě 

tady je zrovna vybraná 0,6 a 1,2. Že zrovna tyhle hodnoty jsou vyznačený. Tyhle 2 

chápu, zřejmě byly zvolený kvůli tomu minimu tady. A pak ještě, že to byl čas a síla. 

To jsem si před tím nevšiml. 

Připomínky? Nic zvláštního na tom není. Tady jsem si pamatoval, že někde byly 

tyhle vlnovky. A tady nebyly. Tady jsem si nebyl jistej, jestli byly nebo ne, ale 

nakreslil jsem je. 

5)+6) Tady jsem zapomněl, co tam mohlo být. Asi 0,1, to si nejsem jistej. 

7) Před tím jsem nedával moc pozor na ten tvar křivek, tak asi na ty křivky, jakej je 

jejich tvar. A potom, tohlecto si myslím, že jsem se trefil, ale zapomněl jsem 

tuhlenctu levou osu. Tak bych se podíval na levou osu. 

8) Ty křivky, tak jsem je netrefil. Horní jsem si pamatoval, že byla nejrovnější. Tady 

jsem si pamatoval, že tam je minimum, ale netrefil jsem ho. A měl jsem dojem, že se 

někde stýkaj, ale jsem nevěděl kde, tak jsem asi udělal na začátku a na konci. Tohle 

to jsem přehlídnul, no. A těch 0,1 přibližně, no. To je asi všechno. 

Připomínky? Ještě třeba barvy, pamatoval jsem si, že tam byly 3 barvy, ale nebyl 

jsem schopen si zapamatovat, v jakým pořadí byly použitý. 

 

E14: 

1)+2) Byl tam 1 pík, pak něco dolů, 2. pík, pak nějaký záchvěvy. Tady všude bylo 

něco nevím co. Tady byla nějaká trojka, čas v sekundách, síla v newtonech, tady 

nějakejch 1200, 1600, 1000.. to vám přesně neřeknu. Nevím, to už budu tápat. Tady 

1,2 možná 1,6. 
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3) Já osobně si nepamatuju tuhle první část. No tak asi do tý půlky. Jak bylo to 

síťování. 

4) Jestli jsem měl dobře velikost. Jakoby amplitudu toho. To je asi všechno, protože 

mi přijde, že jsem to nenakreslil zas až tak špatně. Spíš osy jsem netipl. A 

nepamatoval jsem si, že to jde až takhle dozadu, do velkých časů 4 sekund. 

Připomínky? Z hlediska grafu mě zajímá, co je tohle, protože fyzika. Jinak to je asi 

všechno. 

5)+6) Tady to šlo proti tomu. 1, 2, tady už nevím, co bylo. Jedno bylo potenciální 

jedno kinetická už nevím co, jestli chcete i barvy, tak to už teda nevím. 

7) Která je jaká barva. To jsem si nezapamatoval, to by mě zajímalo, která byla 

potenciální. Zajímal by mě tady ten tvar, jestli jsem to tady tipnul takhle tu rybičku 

hezky. 

8) Tady na to, že jsou daleko blíž k sobě, než jsem si myslel. Pak se podívám tady na 

to (pozn. nárůst celkové energie), pak se podívám na ty barvy, která byla která. 

Připomínky? Prohlížím tady to, jak to jde spolu. Že to jde skoro přesně proti sobě, 

což by kinetická a potenciální měla bejt. A že tohle je nějakej náběh na sinusoidu. A 

to je tak všechno. Mně se třeba osobně nelíbí, když je tam ta síť za tím. 
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Příloha 9 

Gaze ploty správně řešících žáků otázku č. 1 
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Gaze ploty nesprávně řešících žáků otázku č. 1 
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Příloha 10 

Gaze ploty správně řešících žáků otázku č. 2 
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Gaze ploty nesprávně řešících žáků otázku č. 2 
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Příloha 11 

Gaze ploty správně řešících žáků otázku č. 3 

P02 P07 

P18 P22 

P23 P24 

 



 152 

Gaze ploty nesprávně řešících žáků otázku č. 3 
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Příloha 12 

Gaze ploty správně řešících žáků otázku č. 4 
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Gaze ploty nesprávně řešících žáků otázku č. 4 
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Příloha 13 

Gaze ploty správně řešících žáků otázku č. 5 
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Gaze ploty nesprávně řešících žáků otázku č. 5 
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Příloha 14 

Gaze ploty správně řešících žáků otázku č. 6 
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Gaze ploty nesprávně řešících žáků otázku č. 6 
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Příloha 15 

Gaze ploty správně řešících žáků otázku č. 7 
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Gaze ploty nesprávně řešících žáků otázku č. 7 
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Příloha 16 

Gaze plot správně řešícího žáka otázku č. 8 
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Gaze ploty nesprávně řešících žáků otázku č. 8 
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Příloha 17 

Gaze ploty správně řešících žáků otázku č. 9 
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Gaze ploty nesprávně řešících žáků otázku č. 9 
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